
 
 
 

 
 
 





 
 
 

 بد الرزاق عبد المجيد أالروع. د



 
 
 
 

 



 1 



مد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً، والصالة والسالم حلا
على آله وصحبه، ومن كافًة للناس بشريًا ونذيراً، حممد بن عبد اهللا، و  لسأُر  نعلى مَ 

 .تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين
أجنَع طريٍق لتحقيق األهداف التنصريية ليس باهلجوم املباشر على اإلسالم، ولكن  نّ إ((

 ))بالسماح ألفكار جديدٍة َكْي تُفين أصوَله
(لة غربّية قدميةو قم

0F

ا على أكثر من صعيد، منها ما تطبيقه نو تشرقساول املح ،)1
فراحوا يُنّقبون عن مصدٍر له . األصيل هلذا الدين، أال وهو القرآن الكرمي ل باألصليّتص

فمن قائٍل إنَّه مقتَبٌس رأسًا من . بعيداً عن الوحي اإلهلي، وذهبوا يف ذلك مذاهب شّىت 
من أفراٍد من هؤالء، وفريق يًا شفه قد تـُُلّقيه أسفار اليهود والنصارى، وآخر يزعم أنّ 

 !لألعراف والتقاليد السائدة لدى العرب اجلاهلّينياً إالّ تدوينثالث يّدعي أنّه ليس 
د تناول هذا البحُث مجيَع هذه الركائز، اليت منها ينطلق املستشرقون للطعن قل 

يضاً أ ةناقشبالنقد واملل وتناو . يف القرآن الكرمي عموماً، ويف تشريعاته على وجه خاصٍ 
ل خلصوص، وبالتحديد فيما يّتصا ااذ  من أقوال بع  أشهر املستشرقني بذا

وقبل هذا وذاك، سّلط البحُث الضوَء على طبيعة . بالتشريعات املالّية يف القرآن الكرمي
اخلطاب االستشراقي ومناهجه، مبّينًا اهلدف احلقيقي وراء ما يقوله املستشرقون غري 

 .عامٍ رمي، بل وعن اإلسالم بوجٍه الك رآنقصفني عن النامل
ه ويندى له اجلبُني أّن كثريا من أبناء العامل اإلسالمي الذين ا يؤسف لممو  

تتلمذوا على هؤالء املستشرقني أو درسوا يف جامعاتم قد تثثّروا باّدعاءاتم الكاذبة، 

                                  
 .Aspect of Islam, (New York, 1911) p.13: يف) م1943-1863(ماكدونالد . ا املستشرق دونكان بهلاق )1(
 . Hussain, Asaf et al. (editors), Orientalism, Islam and Islamists, p.7: نظروا
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نَّ مما يهدف إليه إف لذا، .ما يقولونك  واغرتّوا بتمّسكهم الظاهر باملنهج العلمي احملايد،
ورحم اهللا . ء خبطورة مسلكهم، وخطئه يف الوقت نفسههذا العمل املتواضع تنبيه هؤال

هذا العلم ديٌن؛ فانظروا عمَّن تثخذون  نَّ إ((: اإلمام حممد بن سريين، فقد قال
  .)1F1( ))دينكم
ا م إالّ  يرياً، لـّما كان البحث يتمحور حول مواقف أناٍس ال يؤمنون بالوحخأو 

وعدم االكتفاء برتمجة نصوص   قلية،ندر، فقد حرصُت على مناقشتهم وفق مقّرراتم الع
ليكون ذلك أبلَغ يف اإلقناع أو اإلفحام،  -جّلها بلغتها األصلية بل أثبتُّ  -كالمهم 
ذلك، مل أغفل جانب االحتجا  بالنصوص الشرعية، حسب ما  عمو  .إن شاء اهللا

  .يه كل مقامتضيق
 - تعاىلد شكر اهللاعب–شكري وتقديري  مدّ ن أقأيفوتين يف هذا املقام  وال

للقائمني على هذه الندوة، على ما أتاحوا يل من فرصٍة للمشاركة، سائًال اهللا تعاىل أن 
 . يتقبل من اجلميع صاحل األعمال

 .صالة والسالم على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبهلاو 
 

 زاق بن عبد المجيد أالرولر ا دبع
 ه7/11/1426ريخ اتبيبة ططيبة ال يف

 

                                  
 .12ص) املقدمة(يح مسلم حص )1(
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–
 

ستشراق ظاهرة من أهم الظواهر اليت أشغلت بال الكثريين يف األوساط الا 
 . العلميَّة، ال سيما يف القرنني األخريين

الظاهرة  هيت علو يثت االهتمام باالستشراق من فراغ، بل يرجع إىل ما انط مل 
تناقضات؛ عاِملٌ غريبٌّ أعجمي ال يدين نفسها من عجائب، وإن شئَت فسّمها 

وليت األمر توقف عند ! باإلسالم، يتفرّغ لدراسة كل ما له صلة باإلسالم واملسلمني
مة يف علوم املسلمني، جيب الَّ فإذا باملستشرق يتصّور نفسه ع. هذا احلّد، لكّنه جتاوزه

م الصائب ألحاديث الطريقة الصحيحة لتفسري كالم رّبم، والفهعنه وا ذعليهم أن يثخ
نبّيهم، واملنهج القومي يف استنباط أحكامهم، بل وحتليل ما جرى من وقائع وأحداث يف 

كل ذلك حتت ستار ما أمسوه باملنهج العلمي لدراسة النصوص . عهود أسالفهم
 .ية، أو حتليل الوقائع التارخييةينالد

اولة تقوي  أسس حم: إليه سلوك هذا املنهج الغريب املستحَدث ىهانت ان مماكف
دين املسلمني، بالطعن يف كتابم تارًة، وبالقدح يف نبّيهم تارًة أخرى، وبالتشكيك يف  

ذ ثخحىت قال أحُدهم وهو ي. كل ما هو منصف يف حق اإلسالم و أتباعه تارًة ثالثة
(استخدم المانس لقد((: هه يف هذا االجتاعلى مستشرٍق آخر تطرُّفَ 

2F

 يّ أ: يارينعم )1
ب أن يكون صحيحاً، وأّي جي]  صلى اهللا عليه وسلم[ د لإلسالم أو للنيب شيٍء معا

())ما، جيب فحصه بنظرة دقيقةهشيء يف صاحل
3F

2(. 

                                  
 . تشرق بلجيكي ستثيت ترمجته قريباً سم): H. Lammens(ب هنري المانس ألا )1(
بن الويس، للدكتور مازن  برنارد تابة على كتايدراسة تطبيق -ستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالميالا )2(

 . 599صالح مطبقاين ص

= 
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و َمن ُهو يف عدائه هو –) Bernard Lewis(د لويس ر ما قاله املستشرق برنا هذا
هل ما : ن السؤال هوكل .دتهليف أحد بين ج -لإلسالم وانتمائه الصريح للصهيونية

اله لويس خاص باملستشرق المانس، أو هو َدْيَدن األكثرية الساحقة من املستشرقني ق
 ْنَدنتهم؟ودَ 

خذ بع  األمثلة برهانًا على أّن موقف المانس من اإلسالم وكتابه ونبّيه لنث
 يكن قط حالة شاذة يف القاموس االستشراقي، بل قاعدة مل ،صلى اهللا عليه وسلم

 . هودالعو  رلعصو امّطردة يف كل 
 نّ أ )Goldziher()4F1(ر هيز الريُّ جولد: م حامُل لواء االستشراق يف زمانهَزعَ 

مل يكن يعرف هل كانت معركة بدر قبل أُُحد، أم كانت  -ه اهللامحر –اإلمام أبا حنيفة 
ه اخلطري يف السنة سندًا لرأي هذا فحسب، بل جعل من هذا الكالم وليس! ُأُحد قبلها
ها لك صلى اهللا عليه وسلماّدعى أّن األحاديث املنسوبة إىل النيب الشريفة، حيث  يةالنبو 

(صلى اهللا عليه وسلممن ُصنع املسلمني يف القرون األوىل للهجرة، بعد وفاته 
5F

2(.  
هر فيما نسبه إىل اإلمام أيب حنيفة ومن ورائه باقي ييا تُرى ما مستَند جولدز  لكن
كبري   زءلك من حماولة خطرية لنسف ججهل فظيع، وما رّتب على ذ نممني لأئمة املس

 من عقيدة املسلمني وشريعتهم، املتمثل يف األحاديث النبوية الشريفة؟ 

=                                  
م بالواليات املّتحدة 21/10/1988لويس يف  برناردجاء هذا التصريح من خالل لقاء املؤلف باملستشرق  وقد

 . األمريكية، حيث مقر إقامته وعمله
: قاتهنّ صممن .  منازعة الب هني يف وقتقمستشرق يهودي، يعّد شيخ املستشر ) م1921-1850(ناز جولدزيهر جإ )1(

. مذهبهم وتارخيهم، و دراسات إسالمية، و حماضرات يف اإلسالم، و اجتاهات تفسري القرآن عند املسلمني: ظاهريةلا
 ).203-197للدكتور عبد الرمحن بدوي ص موسوعة املستشرقني: انظر ترمجته يف(

 Goldziher, Ignaz, Muhammedanische Studien (Muslim Studies), Translated by: ظرنا )2(

C.R. Barber and S.M. Stern, London, George Allen & Unwin Ltd., vol. ii, p.193ff . 
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هذه األمور الِعظَام إىل رواية ساقطة متهافتة نقلها  ادِّعاءيف  جولدزيهراستند  لقد
ؤّرخاً، وال كان الكتاب م هصاحب وهو كتاب مل يكن! من كتاب حياة احليوان للدمرييّ 
ؤلِّفه أن حيشر فيه كل ما يرى إيراده من حكايات م نفسه كتاب تاريخ، وإاا قصد

ونوادر تتصل مبوضوع الكتاب، من غري أن يكّلف نفسه عناء التحقق وال البحث عن 
 . صحتها
حياة احليوان للشيخ كمال الدين حممد بن عيسى ((: ل حاجي خليفةيقو 
ع ماجالفن،  ذاوهو كتاب مشهور يف ه. اائةاملتوىف سنَة مثان ومثا ،يعلشافاالدمريي 

())بين الغث والسمين
6F

عن كّل ما ُدّون من تاريخ أيب  جولدزيهركذا يعرض هو . )1
 . د رواية مكذوبة ال قيمة هلا يف ميزان البحث العلميتمحنيفة تدويناً علمياً ثابتاً، ويع

ب يف اإلسالم ين حتدثوا عن أحكام احلر ذلامني لو حنيفة من أشهر أئمة املسفثب
. حديثًا مستفيضاً، وآثاره الفقهية مما تناقله أصحابه وأتباع مذهبه خري شاهٍد على هذا

اها، الرجوع إىل املصادر رّ لو كان يبحث عن احلقيقة ويتح ولدزيهروكان األجدر جب
حنيفة وأصحابه الذين  أيب ماماملوثوقة يف السري واملغازي، وال سيما ما سّطره تالميذ اإل

(ذوا عنه مباشرةً أخ
7F

  .يعرف إن كان اإلمام جاهًال بثحداث السرية أم عاملاً بال ،)2
احلكايات امللفقة واملوضوعة للمسامرة والتنّدر، سواٌء ِمْن ِقَبل حميب أيب حنيفة  أما

فضالً  ،اإليه أو من ِقَبل خصومه، فال نعلم يف الدنيا أي منهج علمي يقبل االستناد
(ي ذي خطورة بالغة منها، كما فعل هذا املستشرقعن استنباط أمٍر كلّ 

8F

3(.  

                                  
، 1/696ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ملصطفى بن عبد اهللا الرومي احلنفي الشهري بـ حاجي خليفةشك )1(

 .2/260أجبد العلوم للقنوجي : وانظر كذلك
 . ى ِسَري األوزاعي للقاضي أيب يوسف، و الِسري الكبري حملمد بن احلسن الشيباين، وغريمهالع ردلاك )2(
 . بتصّرفٍ  -45ا هلم وما عليهم، للدكتور مصطفى السباعي صم –ستشراق واملستشرقون الا )3(
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املقابل جند عاملًا غربيًا آخر يعّد من أشهر املستشرقني اهلولنديني، بل يف  ويف
مع آخرين  -كوراً شم–املستشرق ونسنك، الذي وضع : أعين بذلك. العامل قاطبةً 

على صحته،  يف، جنده يقدح يف حديث مّتفقر شليث ادظ احلفااملعجَم املفهرس ألل
حديث عبد اهللا بن عمر وهو باألسانيد الصحاح اجلياد؛  دقد تلقَّْتُه األمة بالقبول، ور 

شهادة أن ال إله إّال اهللا وأّن : ُبين اإلسالم على مخس((: املرفوع -ي اهللا عنهماضر –
())م رمضانوصو  ّج،، واحلاةحممًدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزك

9F

1(.  
، جيب أال يصح هكذا حديث، ال لشيٍء ))العلمّية((األستاذ ونسنك  خميلة ففي

سوى أنّه قد اشتمل على لفظ الشهادتني، ومها يف تصورّه مل تُوجدا إّال بعد وفاة النيب 
رون عّدة، حني شعر املسلمون باحلاجة إىل إجياد صيغة مَّا قب صلى اهللا عليه وسلم

(لعقيدتم
10F

2(. 
لتوقيَت الذي سيقرتحه ونسنك لدخول لفظ ديد، احتلم بالنا نـَعْ ولس

ما يعنينا فقط ههنا أن نذّكره . يف اإلسالم، وال يهمنا ذلك يف احلقيقة ))الشهادتني((
  :والتارخيية اآلتية ومن اغّرت برأيه هذا باحلقائق العلمية

 كانت الشهادتني جزء من التشّهد الذي يقرأه املصّلي يف صالته فريضةً  نّ أ :الً و أ
صلى اهللا النّيب د طرق إليه أدىن شكٍّ أنَّ الصالة قد فُرضت يف عهتفلة، ومما ال ينا مأ

الذي عّلمهم بالطرق النظرية والتطبيقية معًا كيف يصّلون، مث أمرهم أمراً  ،عليه وسلم
(صرحيًا بثن يصّلوا كما رأوه يصّلي

11F

هذه غابت عن املستشرق ل  نتصور أّن كالو . )3
 . حلاجٍة يف النفس عنما ص َصَنع ونسنك، إالّ أن يكون قد

                                  
 .1/45، و صحيح مسلم 1/12يح البخاري حص )1(
 .Muslim Creed p.19كتاب ونسنك : ظرنا )2(

A'zami, M.M., Studies in Early Hadith Literature p.267.و  
 ). 1/226صحيح البخاري ( ))وصّلوا كما رأيتموين أصّلي((: د ذلك يف حديث صحيح، ونّصهر و  )3(
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لفظ الشهادتني نفسه جزء من األذان واإلقامة لكل صالة، ومل نسمع  نَّ أ :ياً ناث
صلى اهللا عليه قط بثحٍد مستشرقًا كان أو غريه ينكر مشروعية ذلك منذ عهد النيب 

(وسلم
12F

(يف ميكنه ذلك ويف القرآن الكرمي إشارة واضحة إىل األذانكو . )1
13F

لنيب كان لو  ،)2
ره، ومنه تعّلموا األذان، وأذا�م متواتر مثبنون ذنون كانوا يؤذّ ؤ م صلى اهللا عليه وسلم
فلم خيل أذان أحدهم من اللفظ الذي زعم مستشرق عاش . عند العامة واخلاصة

(بعدهم بعدة قرون أنّه إضافة متثخرة؛ ال أذان أيب حمذورة
14F

ال أذان و  احلرم املّكي، يف )3
(احلرم املدين، وال أذان سعد الَقرظ توم يفكم ابن أم وأبالل 

15F

سجد قباء، رضي ميف  )4
  .اهللا تعاىل عنهم مجيعاً وأرضاهم

أمثلة خمالفة املستشرقني ألبسط أسس البحث العلمي حني يتعلق األمر من و  
على وجٍه عاٍم، وبالقرآن الكرمي على وجٍه خاص، ما صنعه  باإلسالم واملسلمني

. أ. د عمد املستشرق  قف. ه حول هذا الكتاب الكرميمستشرق آخر يف دراسة ل
 الطعن يف عدد من الكلمات القرآنية، والتشكيك يف ىلإ) J.A. Bellamy(بيّالمي 

أصالتها وصحتها، بل واقرتاح تعديلها وتبديلها، واضعًا يف سبيل ذلك قواعد غريبة، 
تيان بثّي مربّر حيث مل يفلح يف اإل. أفضت إىل نتائج مبكية مضحكة يف آن واحدٍ 

سوى ما مجعه من أوهام وختمينات، ونشرها يف أعداد خمتلفة من جملة  ،عمقن يعلم
                                  

 .Aazami, M.M., op.cit., p. 268: ظرنا )1(

 ].٩: اجلمعة[ Z! " # $ % & ' ) ( * + , - . /0 ] : ل اهللا تعاىلاق )2(

أسلم يوم الفتح، وأقام مبكة يؤّذن ومل يهاجر إىل أن . أوس بن معري بن لوذان اجلمحي القرشي، وقيل امسه مسرة: وه )3(
 ). 4/1751و ،1/121و االستيعاب ،5/450دطبقات ابن سع( .ه79، وقيل ه59ا سنة برضي اهللا عنه تويف 

صلى اهللا جعله النيب . القرظ ألنه كان يّتجر يف القرظقيل له سعد . سعد بن عائذ املؤّذن، موىل عّمار بن ياسر: وه )4(
إىل املسجد النبوي، فلم  -يل عمر قو  –نقله أبو بكر صلى اهللا عليه وسلم ذنا بقباء، مث بعد وفاة النيب ؤ معليه وسلم 

ق السََّلم، أو مثر ر و : َقرظلاو ). 594-2/593االستيعاب . (وتوارث عنه بنوه األذان تاؤذن فيه حىت مييزل 
 ). 901ص باديااحمليط للفريوز  ، و القاموس4/43النهاية البن األثري . (السَّْنطِ 
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 ))تصويبات مقرتحة لنصوص القرآن((: اجلمعية االستشراقية األمريكية حتت عنوان
)Proposed Emendations to the Text of the Koran.( 

 يف Ì Z] : عز وجل اهللاثاًال ال حصراً، يذهب بيّالمي إىل أنَّ قول مف 
ث، وأّن طخ ] ٨٨: الزخرف[ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Z] : لكرميةا ةاآلي

َله((: الصواب  ! ))َوقـَبـْ
أنَّه يرى أنَّ : كتشاف العجيب، فخالصتهال كيف توّصل بيالّمي إىل هذا ا  امأ

 Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É] : اآلية اليت قبل هذه، وهي قوله تعاىل
Ê Z ]بينما قوله تعاىل88فتكون هي اآلية رقم  ،خريها التثقُّ ح ] ٨٧: الزخرف ،: 

 [Í Î Ï Ð Ñ Ò Z ]كذا وبكل ه – 87اآلية رقم  يه ]٨٨: الزخرف
فيه ويؤّخر حسب  ميقدّ  ،بساطة ينصب بيّالمي نفسه حكمًا على كتاب اهللا عّز وجلّ 

 .هواه، واهللا املستعان
ناسخ بعد أن اكتشف تمادى بيّالمي يف حتليالته التحّكمية هذه، فزعم أنَّ اليو  

َله((خطثَه يف تقدمي آية على أخرى، اضطّر للتنبيه على ذلك بكتابة عبارة  يف أول  ))َوقـَبـْ
بّني أنّه يسبق يف الرتتيب قوله عّز يل Í Î Ï Ð Ñ Ò Z]  :قوله تعاىل
 .)Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É ÊZ)16F1]  :وجلّ 

عاءات البيّالمية ن كنُت ال أود االنشغال باالستطراد يف الرد على هذه االدّ إو  
فعلُت مع سلفه وينسنك باحلقائق  امكريه  كلوضوح بطال�ا، إّال أّين أجدين مضطرًا لتذ 

 :العلمية اآلتية

                                  
)1(  Journal of the American Oriental Society, 1996, pp. 196-204نقالً عن ،: 

Ali, M.M., The Qur'an and the Orientalists, Ipswich,2004, pp. 322-323 
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خ، وال أين، وال نسبيّالمي مل يذكر لنا مىت وقع هذا اخلطث املزعوم يف ال أنّ  -1
ى حّد لع–َمْن هو هذا الناسخ الذي وصل به اإلمهال إىل حّد أنّه يضيف ما أضاف 

ورة متييز التعليقات ر ض  مننيوجيهل ما ال يغيب حىت عن النساخ املبتدئ -زعم بيّالمي
 !بعالمة بارزة عن النص املنسوخ

قرآنية يف الدنيا قد اللى فرض التسليم اجلديل بذا الزعم، فهل كل النَُّسخ وع -2
الطريقة العجيبة  هذه -  استثناءالب –أخطث نساخها يف املوضع نفسه وابتكر كلٌّ منهم 

 .عاً وعقالً وتصّوراً بط ،كنغري ممفهذا ذاتا للتنبيه؟ 
من  مهسالفأمن فضل اهللا تعاىل على املسلمني أن يسَّر على أيدي  أنّ  -3

صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم مجَع القرآن الكرمي يف وقٍت مبّكر جدًا من 
 . مملثل هذه األوها التاريخ، ومل يرتكوا جماالً 

كان زيد بن ثابت حني ُأسندت إليه مهمة مجع القرآن الكرمي يف عهد   دقف
به يشهد  ىتًا حبيكتفي مبجرد وجود شيء منه مكتو  ال – ي اهللا عنهماضر  –الصّديق 

 سهبالغًة يف االحتياط، مع كونه هو نفم ،صلى اهللا عليه وسلممن تلّقاه مساعاً عن النيب 
(صلى اهللا عليه وسلميف حياته اهللا  لرسوللوحي ل حافظاً للقرآن وكاتباً 

17F

كذا ُحفظ هو . )1
يومنا هذا، وهللا  معاً، وقد استمر كذلك إىل ورالقرآن الكرمي يف الصدور ويف السط

 .الفضل واملّنة
يع النُّساخ والنَُّسخ على مثل هذا اخلطث مج تفاقاا كان من غري املعقول وإذ

أو العكس يف صدور  ))وقبله((إىل  ))وقيله((املزعوم، كان أبعد من ذلك تصّور انقالب 
 . ر، و امتداد األزمنة والعصورِ طامجيع حفظة القرآن على اختالِف اللغات، وتباعِد األق

                                  
 هل-، و الدر املنثور يف التفسري باملثثور 163-1/162اإلتقان يف علوم القرآن لإلمام جالل الدين السيوطي  :جعار  )1(

 .4/332 -أيضا
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يف ُسَورِها أمر  ةيقرآنله من األمور المع عليها، كون ترتيب اآليات انَّ أ -4
–قال اإلمام السيوطي  .وقيفه وأمرهتب صلى اهللا عليه وسلمتوقيفي، وقع يف حياة النيب 

يب اآليات توقيفي، ال شبهة يف رتاإلمجاع والنصوص املرتادفة على أّن ت(( :-ه اهللامحر 
())ذلك

18F

1( )19F2(. 
 يؤثر عنهم أ�م ترّددوا يف مل ،رضي اهللا عنهذا ملا ُمجع القرآن يف عهد أيب بكر هلو 
ُمجع من القرآن، حدى السور، وال أُثر عنهم إنكار أو اختالف فيما إ نات ميترتيب آ
إّاا ((: -ه اهللا تعاىلمحر –ا ملا حفظته حوافظهم، كما يقول اإلمام مالك فقً فكان موا
(أُلف

20F

())صلى اهللا عليه وسلمقرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول اهللا لا )3
21F

4( . 
 :امًا أّن قوله تعاىلمت كيُدر  أّي أحٍد ملمٍّ بثسلوب القرآن الكرمي نّ أ -5

[ÌZ عز وجلال يتجزأ من بقية اآلية، أعين قوله  ءٌ ز ج : [Í Î Ï 
Ð Ñ Ò Z ، سورة أخرى يف سبحانه وتعاىليب منها قوله ر قو : 
 [¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± Z ]إن  لب. ]٣٠: الفرقان

                                  
هان يف علوم القرآن للزركشي رب ل، و ا83ثري صكفضائل القرآن البن  : ، وانظر كذلك1/167تقان يف علوم القرآن إلا )1(

 .240-1/239، ومناهل العرفان للزرقاين 68يضاً ص، وأسرار ترتيب القرآن للسيوطي أ1/256
. ، فقد ضعفه غري واحٍد من العلماء))...ضعوا هذه اآلية يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا (( :ا احلديث املشهورمأ )2(

، ومسند اإلمام أمحد بتحقيق 168: ، رقم احلديث78ود لأللباين صاد ضعيف سنن أيب: وراجع تفاصيل ذلك يف
 .399: رقم احلديث) 460-1/459(رنؤوط األ
 .169-1/167ري هذا احلديث، فمن أراد التوسع يف هذا فلرياجعه يف غ ر السيوطي يف اإلتقان أدلًة أخرىوذك

 . ُمجع يأ )3(
، 1/170أورده السيوطي يف اإلتقان و  ،8مرو الداين يف املقنع صع ووأخرجه أب. لكاثر من رواية ابن وهب عن مألا )4(

 .1/43التحرير والتنوير البن عاشور : ع كذلكوراج
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َوَرَدت مقرونًة بلفظ  )حبذف حرف النداء، واملعىن واحد( ))ربِّ ((أو  ))يا ربِّ ((عبارة 
( ثالثٍة ومخسني موضعاً من القرآن الكرميأو ما تصّرف منه يف ))قال((

22F

1(!  
 ))القيل((و ))قال((أنّه مل يُدرك كون ألفاظ ْن كانت مشكلة املستشرق بيّالمي إو 
من جيهل شيئًا فعليه السؤال عنه، ال أَْن حيّول  نّ إ: احٍد، فنقولو  أصلٍ  نم ))القول((و

(اين يف املفرداتفقد قال الراغب األصفه. جهَله علماً، وعلَم غريه جهالً 
23F

قوُل لا((: )2
())والقيُل واحدٌ 

24F

(املنري قال الفيومي يف املصباحو  ،)3
25F

ل، يقول، قوًال، وَمقاالً، اق((: )4
 . ))ُل امسان منهيقِ وال والقالُ . ومقالةً 

ا يؤّكد أّن بيّالمي إاا أُيت من حيث ضعفه يف اللغة العربية، أّن ما اقرتحه ومم -6
فإنّا لو . ال يتناسب إطالقًا مع اّدعاءاته هذه ))قبله((وهو قوله ، ))قيله((بديًال للفظ 

 نأاسب نفإّن امل -أننا على يقني ال يتزعزع من بطال�ا  عم – سّلمنا جدًال بدعواه
وليست  ةمؤنث -وهي اليت يعود إليها الضمري-، ألنَّ اآلية ))قبله((وليس  ))قبلها((يقال 
  .)26F5(ةمذّكر 

مًا على القرآن اق بيالّمي وغريه ممن نصبوا أنفسهم حكَّ ا ما فعله املستشر ذه 
إما على فهم سقيٍم، أو تثويل تعسفي  -ا قد رأينامك–عتمدين يف ذلك م ،)27F6(ميالكر 

                                  
 .353-352املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقي ص: جعار  )1(
 ).قول: مادة( 415القرآن للراغب األصفهاين ص يبفردات يف غر ملا )2(
: ، و الواقعة122: النساء: رمي، كما يفيف مواضع أخرى من القرآن الك ))القول((مبعىن  ))القيل((جاء استعمال  وقد )3(

 .6: ، واملزّمل26
 ).ق و ل: مادة( 309ص )4(
)5( Ali, M.M., op. cit., p. 323. 
من أقاويله بالنقد كلٌّ  اً د تناول جانبوق). Régis Blachère(املستشرق الفرنسي رجييس بالشري : ن هؤالء أيضاً مو  )6(

دراسة ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الفرنسية اليت أعّدها رجييس (( :الشيخ فودي سوريبا كمارا يف حبثه: من
. ))ترمجة معاين القرآن الكرمي من قبل بع  الفرق الضالة((: افعي يف حبثهلش، و الشيخ يوسف اهلمذاين بن ا))بالشري

، املنعقدة يف جممع امللك فهد معاين القرآن الكرمي؛ تقومي للماضي وختطيط للمستقبل ةترمج ندوةمها من حبوث وكال(
 .)ه1423لطباعة املصحف الشريف عام 
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ضاربني عرَض احلائط جبميِع الطُّرق والروايات املتواترة الصحيحة . مياً لع ربرهيله ما  ليس
 .  األجيال والعصوراليت نُقل با القرآن الكرمي حرفاً حرفاً عرب

لعل كذا (ي ميزان وأي منطق جييز لنا أن نثق بثوهام هذا املستشرق أو ذاك ثف 
رض عن الروايات عْ ، ونُـ )خلا…  الينعتمل أّن الناسخ الفالين أو الوحي.. رمبا كذا .. 

اليت ثبت رسوخها أمام قواعد النقد الصارمة، وما تناقله القرّاء واحلُّفاظ خالل ما يزيد 
 !عن أربعة عشر قرناً باإلجازات املسندة

ث فهُم كلمة إجنليزية على باح ىما استعصكل  هل يقبل بيّالمي أو غريه أنّ هو  
ستعصية ال حمَل هلا من تلك اللغة، وأنّه جيب تغيريها ملالمة كأو العكس، اّدعى أّن الأملاين 

ن الكرمي، وقد اغرتّوا لكو�ا خطًث ؟ هذا بالضبط ما يريده بع  املستشرقني حيال القرآ
  .متنقلةببضاعتهم املزجاة يف اللغة العربية ومفرداتا فتصّوروا أ�م فيها موسوعة 

ففي ضوء ما تقّدم، وبناًء على ما ُعرف عن بع  هؤالء املستشرقني من سعة 
كل ما تقّدم من   هل مثة ما يّربر علمّيا: أال وهواالّطالع، يثيت سؤال ُملحٌّ وحمورّي، 

أم أّن للمستشرقني هدفًا غري  ؟قية، وأخرى مل ُتذكر خشية اإلطالةاطات استشر ختب
وملاذا يقعون يف أخطاء إخاهلا ال ختفى  علمّي، سعوا ويسعون من وراء الستار لتحقيقه؟

  ؟يف املراحل األوىل من التعليم حثعلى با
 عن بداية - و بإجيازلو  –بة عن هذه التساؤالت تتطلب أن نتكّلم اجاإل

 .احلقيقية اليت أّدت إىل انطالقهاالستشراق، والدوافع 
ال شّك فيه أّن اهتمام غري املسلمني من يهود ونصارى بدراسة اإلسالم قدٌمي،  امم

ال بثس  ددُد عجمن بزوغ فجر اإلسالم، حيث توا ىليعود به بعضهم إىل السنوات األو 
الرمسية لالستشراق بدأت من لكن االنطالقة . به من أهل الكتاب يف اجلزيرة العربية

 –م، الذي أوصى بإنشاء عدة كراسي للغات 1312/ه712جممع فينا الكنسي سنَة 
(يف اجلامعات األوروبية الرئيسة - نها العربيةمو 

28F

1( . 

                                  
، و املستشرقون والتنصري، لألستاذ الدكتور علي 15حلقيقة والتضليل للدكتور إمساعيل علي حممد صا ستشراق بنيالا )1(

 .22لنملة صابن إبراهيم 
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بدافع ديين، اهلدف منه  ،اوروبأذا انطلقت الدراسات العربية واإلسالمية يف فهك
حيد من سلطة د جديدة حملاربة دين منافٍس ق ليس خدمة اإلسالم، بل البحث عن أساليب

(الكنيسة وسيطرتا
29F

(ليكم ما شهد به املستشرق رودي باريتإو . )1
30F

 : قال ثيح )2
يقًة، إّن العلماء ورجال الالهوت في العصر الوسيط كانوا يّتصلون قح((

ّرفهم على اإلسالم، وكانوا يّتصلون بها على نطاق عت ى فيلبالمصادر األو 
كل محاولة لتقييم هذه المصادر على نحو موضوعي نوعاً ما    ولكن. واسع

كانت تصطدم بحكم سابق، يتمّثل في أّن هذا الّدين المعادي للنصرانية 
())ال يمكن أن يكون فيه خير

31F

3(. 
 

نسي موريس بوكاي يف  ر فليب ابكرين هذه الشهادة االستشراقية بقول الطذّ تو 
())The Bible, the Quran and Science((: كتابه الشهري

32F

التصرحيات اخلاطئة  نإ(( :)4
متامًا اليت تصدر عن اإلسالم يف الغرب، سببها أحيانًا اجلهل، وأحيانًا أخرى تكون 

())نتيجة تشويه منهجي
33F

 اراسة اإلسالم لدى املستشرقني كان اهلدف األول منهدف. )5
مًا استشراقيًا مثل وإالّ، فما الذي جيعل َعلَ . رته، وتنفري الناس عن اعتناقهو ص شويهت

من أّلد أعداء احلضارة ((ف القرآن الكرمي بثنّه صي )William Muir()34F6(وليام مويري 
())اآلن العامل حىت مَعَرَفه الذين واحلريّة واحلق

35F

 !؟)7
                                  

 . Hussain, Asaf et al. (editors), op. cit., pp.5, 7: انظر )1(
مستشرق أملاين، ترجم معاين القرآن الكرمي إىل األملانية، وعمل أستاذاً لإلسالميات ) م1983-1901(دي باريت و ر  )2(

 ).63-62موسوعة املستشرقني ص. (، مث يف جامعة توبنجنونوالساميات يف جامعة ب
 .29-28 احلقيقة والتضليل صنيب االستشراق: نعالً قن )3(
 .110ص )4(
 . دروسمقصود وم يأ )5(
عمل يف أنشطة تنصريية يف بع  مناطق اهلند، وتوّىل أيضاً . ، مستشرق اسكوتلندي )م1905-1819(يام موير لو  )6(

 ).579-578عة املستشرقني صسو مو . (م1903و 1885إدارة جامعة أدنربة يف اسكتلندة فيما بني 
)7( Muir, William. Life of Mahomet from the Original Sources, London, vol. i, p.506، قالً ن

من حبوث ندوة عناية ( 32لألستاذ الدكتور حممد مهر علي، ص ة،االهتمام بالسرية النبوية باللغة اإلجنليزي: عن
 .)ه1425اململكة العربية السعودية بالسنة والسرية النبوية، عام 
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عاصرين هم ملاقني ر إىل ذلك كّله أنَّ عدًدا ال يستهان به من املستش أضف
قني من النصارى شر وال غرو، فإنَّ طالئع املست .منصِّرون أوًال قبل أن يكونوا مستشرقني

مل يكونوا ذوي مناصب دينية فحسب، بل إ�م قد انطلقوا فعًال من الكنائس 
(واألديرة

36F

 : ن أبرز هؤالء وأولئكمو . )1
كان  إجنليزي،) مHumprey Prideaux  )1862-1937ري بريدوفمه -1

. يف كلية كنيسة السيد املسيح را لسانت كليمنت يف أكسفورد، وحماضراً للغة العربيةيدم
َون له بقوله الطبيعة احلقيقية للخداع كما يتجلى كامًال يف ((: له كتاب يف السرية َعنـْ

 The True Nature of Imposture Fully Displayed in the Life of(( .))حياة حممد

Mahomet(( 
بلجيكي، ) مHenri Lammens )1862-1937نس امري النب هاأل -2
ختر  يف جامعة القديس يوسف يف بريوت،  ،من الرهبان اليسوعيني ،نسيةفرنسي اجل

كان شديد التعصب ضد اإلسالم، ويُعّد اوذجًا سيئاً . جنلرتاإودّرس الالهوت يف 
ق ر شتاملس للباحثني يف اإلسالم من بني املستشرقني، كما تقّدم ذلك يف تصريح

 . لويس برنارداإلجنليزي مث األمريكي 
أمريكي، ) مD.B. Macdonald )1863-1943دونالد ماك. ب. د -3

أنشث يف هارتفورد مدرسة كينيدي للبعثات التنصريية، وأشرف على القسم اإلسالمي 
تصوف لا: فاتهلّ ؤ ممن . ))العامل اإلسالمي((جملة : زومير وأنشث بالتعاون مع. فيها

 .منيسلعرض النصرانية للم و ،لنصراينااإلسالمي و 
أمريكي، رئيس ) مSamuel Zwemer )1867-1952يل زومير صمو  -4

املنصِّرين يف املنطقة العربية من الشرق، له مؤلَّفات عّدة يف العالقة بني اإلسالم 

                                  
 .19والتنصري إلبراهيم النملة ص نو ستشرقملا )1(
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نظر احمللِّلني  يف –الشديَدْين، ما أفقدها  والنصرانية، متّيزت بالتعصب والتضليل
التنصريية اليت  ))سالميالعامل اإل((سة حترير جملة ئاتوىلَّ ر . علميةلا قيمتها -والباحثني

 .ماكدونالد. ب.أنشثها هو و د
لندي، بدأ نشاطه و ه) مJ.H. Kramers )1888-1966كراميري . ه.  -5

خبدمة اإلرسالية الربوتستانتية جباوة يف إندونيسيا، وعمل أستاذًا لتاريخ األديان يف 
اد وحترير شارك يف إعد. سرائيل واإلسالمإ :إلسالم منهاا نه كتب علو . جامعة ليدن

 .دائرة املعارف اإلسالمية
منّصر صريح، خلف زومير . جنليزي معاصرإ Kenneth Craggيث كرا  كين -6

وهو أستاذ . ))العامل اإلسالمي((يف أنشطته التنصريية، مبا فيها رئاسة حترير جملة 
من أبرز . ريكية يف بريوتمألا عةنها اجلامم ،ن جامعةمالدراسات االستشراقية يف أكثر 

صادر عاَم لا) Readings in the Qur'an(اء املئذنة، و قراءات يف القرآن دن: فاتهنّ صم
  .)37F1(م1988
نقرر هنا التالقي بني أهداف املنّصرين ومآرب املستشرقني، ينبغي أال يتصور  ذْ إو 
نصارى، فضًال عن أن يكونوا  ريغمستشرقني  ةالباحث جيهل أو يتجاهل أن مث نَّ أحٌد أ

كما أّن . ، ويوسف شاخت، وغريمهاجولدزيهرإجناز : ال اليهودينيمنّصرين، أمث
هنالك مستشرقني علمانيني أو ملحدين، هدفهم خدمة اإلحلاد وال عالقة هلم بالّدين، 

(حىت وإن انتموا إىل النصرانية ظاهرًا
38F

 نمِ األسطر، و  هكن ما توّصل إليه كاتُب هذلو . )2
اء و س –من املستشرقني، جندها قد َخَدمت  أنَّه حىت هذه الفئة: قبله باحثون آخرون

                                  
املستشرقون لنجيب العقيقي، : وللوقوف على مزيد عن املستشرقني املنّصرين أو املنّصرين املستشرقنيجع فيما تقّدم، ار  )1(

االستشراق ، و للدكتور علي النملةقون والتنصري ر و موسوعة املستشرقني للدكتور عبد الرمحن بدوي، و املستش
 .50-49، و40-39واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي للمطبقاين ص

 .16املستشرقون والتنصري، للدكتور علي النملة ص : ظرنا )2(
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مما رمسه املنّصرون من اخلطط، وذلك الذي يتعلق بدف  جزءاً  - بقصٍد أو بغريه
وهز ثقته يف كتابه ونبّيه، دون احلاجة إىل إدخاله يف ه تشكيك املسلم يف دين

(النصرانية
39F

1( . 
دبتكم دول مهمة التبشري اليت ن(( :ق صمويل زوميرر شتواملس رنصّ ل املو قي

 نَّ إفاملسيحية للقيام با يف البالد اإلسالمية ليست هي إدخال املسلمني يف املسيحية 
إاا مهمتكم أن ُخترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح و  ،في هذا هداية لهم وتكريماً 

())خملوقاً ال صلة له باهللا
40F

2(. 
عام  ثني يف املؤمتر التنصريي الذي انعقددّ حتألحد امل بٍ ء يف خطاوجا

إزاء  أتظنون أّن غرض التنصري وسياسته(( :م جببل الزيتون يف فلسطني1927/ه1346
اإلسالم هو إخرا  املسلمني من دينهم ليكونوا نصارى؟ إن كنتم تظنون ذلك فقد 

من  ملاج المسر خإولكن الغاية اليت نرمي إليها هي … جهلتم التنصري ومراميه 
وعندها ال تكون له عقيدة يدين با ويسرتشد  كون مضطربًا يف دينه،يل اإلسالم فقط

أما . فىأمحد أو مصط: وعندها يكون املسلم ليس له من اإلسالم إال اسم. بديها
())اهلداية فينبغي البحث عنها يف مكان آخر

41F

3(! 
، ويف أكثر من اً يمسن أعلنوا ر إجهٍة أخرى فإّن العلمانيني من املستشرقني، و  نمو 

بدين معّني، إال أّن املالحظ أّن كالمهم هذا إاا ينطبق على  حمفٍل، رفَضهم التقّيد
التخلي عن ميوهلم الكنسية يف  اخلاصة، بينما يصعب عليهم عملّياممارساتم يف حياتم 

 كثرعلى ذلك أ إنتاجهم الفكري أو العلمي املتعلِّق باإلسالم أو املسلمني، والشواهد
 .ن أن ُحتصىم

                                  
، ه1420من حبوث امللتقى السنوي للدعاة لعام ( 51-49، و6-5التنصري يف أفريقيا، للكاتب ص : جعار  )1(

 ).الرياض، و اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةب ادعوة يف أفريقيلبالتعاون بني جلنة ا
 .163-162، واملوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة ص22الرزاق دياربكريل ص صري املسلمني لعبدنت )2(
ي يف الوطن ري م، نقًال عن مالمح عن النشاط التنص20/6/1933، التاريخ 3145يدة السياسة املصرية، العدد ر ج )3(

 .38ص دكتور إبراهيم عكاشة عليليب، لر علا
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ني ظاهريت االستشراق والتنصري، يتمّثل يف حماولة ، هنالك قاسم مشرتك باً ذإ
مقصدا أساسياً لدى أوائل  -  شكالب –تشكيك املسلمني يف دينهم، وقد كان ذلك 

وال غرابة يف ذلك، إْذ نعلم أنَّ العالقة بني الشرق . يهودا كانوا أم نصارى املستشرقني،
. اإلسالم بديًال للنصرانية على العداء الديين ورف  -  التاريخربع – رب قد قامتغوال

إالَّ أنَّ العالقة بني الظاهرتني بدأت تنجلي أكثر فثكثر حني اختار رؤساء الكنيسة 
زول بثنفسهم إىل ميدان االستشراق؛ حيث الحظوا أن جناح محالتم التنصريية يف النُّ 

دعوين إملام مبعوثيهم بعلوم هؤالء امل ىدى مكبري عل  بالد املسلمني يتوقف إىل حدٍّ 
وثقافتهم، فعمدوا إىل إقحام تعليم اللغة العربية يف بع  معاهدهم الدينية واجلامعات  
كما أسلفُت، وأُنشئت مطابع عربية، وُمجع عدد كبري جّدا من تراثنا اإلسالمي؛ 

(خمطوطه ومطبوعه
42F

1(. 
ستشرقني دعوا إىل حترير ملاة جيل من ري قبة األخ بعد ما ظهر يف احلِ وحىت
من األهداف التنصريية، واالجتاه به حنو حبث علمي مستقّل يستهدف  االستشراق

املعرفة وحَدها، فافتُتحت يف أكثر من بلد غريب أقساٌم للدراسات الشرقية أو العربية أو 
(اإلسالمية يف اجلامعات

43F

مناهج  وأ ني اُجلددقال أنَّ املتتبع لكتابات هؤالء املستشر إ ،)2
ا من أبناء املسلمني خاصًة وما برة، املتمثلة يف خرجييها وطالتلكم األقسام وآثارها املدمِّ 

له، ال  اً قوي اً للتنصري وسندمناسبة حيملون من أفكار، جيد أنَّ االستشراق ما زال مادة 
زمن ليس  ذفمن. اإلسالم وحجب حماسنه وتشويه صورته سيما يف جمال التشكيك يف

ء لكم األقسام إىل إقصاء علماٍد دعت واحدة من خرجيات هذه املناهج وتببعي
ليسوا  -نظرها يف–أل�م  ؛املسلمني عن القيام بثي حبث علمي يتعلَّق بالقرآن الكرمي

                                  
، 25، 18و املستشرقون والتنصري إلبراهيم النملة ص ،40-39، 35طهطاوي صتبشري واالستشراق حملمد عزت اللا) 1(

 .81-80و االستشراق يف األدبيات العربية، له أيضا ص
 .40التبشري واالستشراق للطهطاوي ص: ظرنا) 2(
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(مؤهَِّلني إلجراء حبث كهذا بسبب إميا�م
44F

كذا َجَعلْت اإلمياَن باهللا وبرسوله هو . )1
قون وحدهم إذا شر تؤهٌِّل علمي حبثيٌّ رفيع ميتاز به املسمف الكفر بم اوبكتابه نقيصًة، أم

 ! تعّلق األمر بالقرآن الكرمي
هذا، والتزاماً مبا علَّمنا ديننا اإلسالمّي من اإلنصاف والعدل حىت مع من ال  ومع
(يدين به

45F

إنَّ االستشراق ليس كله تنصريا، والتنصري : -وبكل وضوحٍ -إين أقول ف ،)2
ّي حبت، ودافُعهم هدفهم علم -ن قّلواإو –هنالك مستشرقون ف. اه استشراقً لليس ك

حبُّ االّطالع على حضارات األمم وأديا�ا وثقافاتا ولغاتا، من غري تعّمد الدس 
والتحريف، وأحباث هؤالء غالبًا ما تكون أقرَب إىل احلقيقة، وألصَق باملنهج العلمي 

شفها عن اإلسالم إىل اعتناقه، وأحد اكت قائق اليتبل ُوجد منهم من قادته احل. األصيل
ذي قال لا) Maurice Bucaille(بوكاي  يسالطبيب مور  ء هو املستشرق الفرنسيهؤال
 : باحلرف

عد أن قمُت بدراسة النص العربي للقرآن عن كثٍب، استطعُت أن بو ((
أحقق قائمة أدركت بعد االنتهاء منها أن القرآن ال يحتوي على أية 

ضوعية وبنفس المو . من وجهة نظر العلم الحديث دقنة قابلة لللمقو 
أما بالنسبة للعهد  ؛م واألناجيلديقمت بالفحص نفسه عن العهد الق

القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب األول أي 
مقوالت ال يمكن على اإلطالق  سفر التكوين، فقد وجدت فيه

 .))الحديث رسوخاً علم معطيات ال التوفيق بينها وبين أكثر

                                  
خراً يف منصب تعمل أستاذًة يف جامعة أمريكية، وُعّينت مؤ  -اامسه أرى حاجة لذكر ال – ))ةملمس((رأة عربية مذه اهو  )1(

 .املعّدة من قبل دار نشر غربية عاملية مشهورة ))ةدائرة املعارف القرآني((حمّرٍر لـ
 Al-A'zami, M.M. The History of the Qur'anic Text from Revelation to:راجع(

Compilation ... p.321(. 

̈© ª » ¬ ®̄ ] : احلق تبارك وتعاىل ولقي )2(  § ¦ ¥ ¤ £ ¢Z ]٨ :املائدة[.  
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It was only when I examined the text very closely in Arabic that 
I kept a list of them, at the end of which I had to acknowledge 
the evidence in front of me: the Qur’an did not contain a single 
statement that was assailable from a modern scientific point of 
view. I repeated the same test for the Old Testament and the 
Gospels, always preserving the same objective outlook. In the 
former, I did not even have to go beyond the first book, Genesis, 
to find statements totally out of keeping with the cast-iron facts 
of modern science. P

 (
46F

1) 

 : ملحوظاتهنا اهو 
َمْن أصاب احلقَّ من هؤالء املستشرقني غري املتعّصبني  نّ أ :لحوظة األولىملا

فثنصف املسلمني يف مسثلة معّينة، سرعان ما تتهمه األكثرية من املستشرقني من بين 
جلدته بثنه قد احنرف عن املنهج العلمي، أو أنّه تعاطف مع املسلمني، وغري ذلك من 

: د لويس بعَضهم من ازدواجية املنهجر هذا يدخل فيما وصف به برنا لعول .العبارات
ما هو معاٍد لإلسالم يجب أن يكون صحيًحا، وأي شيء في صالحه يجب  لكف((

())فحصه بنظرة دقيقة
47F

 !؟حاز، وأين هو من العلمنين العلُم من هذا املنهج املثف. )2
. احلياديني نادرٌ  وأ نصفنيوجود هؤالء املستشرقني امل نّ أ: لحوظة الثانيةالم

والسبب أنَّ أحباثهم الّردة عن اهلوى وحب االنتقام من اإلسالم ال تلقى رواجًا يف 
الغرب؛ ال عند رجال الّدين، وال عند رجال السياسة، وال حىت عند عامة الباحثني 

 قبول فال تدّر عليهم هذه الكتابات املنصفة ماًال وال رحباً، وجيدون صعوبة يف. هممن
اثهم للنشر يف الدوريات االستشراقية، وقّلما ينادون للمشاركة يف املؤمترات أحب

(والندوات
48F

حظ أّن وجودهم واستمرارهم على النهج نفسه غالبًا ما الذلك يلو . )3
يكونان مرهونـَْني بتوافر موارد مالية خاصة هلم، تعينهم على االنصراف إىل االستشراق 

                                  
(1) Bucaille, Maurice. The Bible, the Qur'an and Science p.viii (Introduction)  

 .3 صنقل قوله يف  مدّ قت )2(
 .56االستشراق يف األدبيات العربية، لألستاذ الدكتور علي بن إبراهيم النملة ص: ظرنا )3(
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ين أو مادي؛ سياسيًا كان أو اقتصاديًا أو يد ل مكسببثمانة وإنصاف، ال من أج
(اجتماعياً 

49F

1(.  
يٌح أنَّ هؤالء املستشرقني العلِميِّني أقلُّ خطًث من غريهم حص :لحوظة الثالثةملا

ْنِصف 
ُ
يف فهم اإلسالم وتراثه، بـَْيد أنَّ الواقع أنَّ اخلطاب االستشراقي مبعسكرَْيه امل

ْجِحف ال يسلم غالبًا من 
ُ
وأحيانًا تكون هذه األخطاء قد بلغت من . ءاطخأوامل

يستحق مرتكبوها األلقاَب العلمية البّراقة التي  له: السذاجة ما جيعل املرء يتساءل
وال أجد مندوحًة من ضرب مثال واحٍد فقط على مثل هذه األخطاء  !سوها؟لِب◌ِ أُ 

 . املضحكة املبكية
(زعم أحد املستشرقني دقف

50F

 من تثليف رجٍل وابنه، األب ْني لتفسري اجلال نّ أ )2
 وال أريد أن أعّلق بشيء! لِّيجالل الّدين احملَ : جالل الّدين السيوطي، واالبن هو: هو

الكرمي فقط بثنَّ جالل  رئوإاا أذّكر القا. ألنه ال يستحقه يف احلقيقة ؛على هذا اهلراء
بن حممد، أبو  ر بكعبد الرمحن بن أيب: هو) األب يف زعم املستشرق(الدين السيوطي 
ب ما أحتفنا سح –أما ابنه . م1505-1445/ ه911-849الفضل، عاش بني 

 ))!أبيه((ُولد قبل حممٌد بن أمحد بن حممد، أبو عبِد اهللا، فقد : وهو -به املستشرق
م، وتويف عاَم 1389/ه791سني سنة، وذلك عام ومخ السيوطي بثمانٍ 

بلغ حىت السادسة عشرة من  دق ))!!أبوه((م، حني مل يكن السيوطي 1459/ه864
(العمر

51F

3(.  

                                  
 .19عي صبااالستشراق واملستشرقون، للس: صّرف منتب )1(
 The Social Laws(القوانني االجتماعية يف القرآن : كتابه  يف) Robert Roberts(ملستشرق روبرت روبرتس ا وه) 2(

of the Qoran ( 121-120ص.  
 .3/93، و 2/82معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة : جع يف هذه التواريخار  )3(
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قد يكون مثل هذا الكالم صدر من املستشرق يف كتابة غري  :ل قائًال يقولولع
ملثل من حيمل هذا الظن عذرُه، لكنين أفيده بثنَّ الكالم قد : حمررّة أو غري علميَّة، فثقول

من متطلبات  اءً سّطره املستشرق روبرتس يف كتاٍب له مطبوع ومنشور، ويعترب جز 
(حصوله على درجة الدكتوراه يف علوم املسلمني 

52F

  .هللا املستعاناف! )1
منكرًا جهوَدهم  ، ولستلةسُت بذا أُطلق القول بثّن املستشرقني كّلهم جهلو  

يف خدمة الرتاث العلمي اإلسالمي، وما يّتصفون به من اجلَلد واجلّد يف العمل، وقد 
رفاقه يف وضع املعجم املفهرس أللفاظ احلديث و  كنسأشرُت فيما مضى إىل جهود ون

 . الشريف
يكون  رِه، دون إفراٍط وال تفريٍط؛ فإنَّ وضعاً ن ينبغي أن يقدَّر كلُّ شيء بَقدكلو 

فيه مستشرٌق قد حّصل شيئاً من املعلومات العامة عن اإلسالم وعلومه وفنونه املختلفة، 
ستدعي ذلكم الوضُع اإلنكاَر والشجَب ، يمهمفتياً يف عقيدة املسلمني وشريعتهم وتارخي

  .من كل منصف، وال ميكن السكوت عليه أو الرضى باستمراره

                                  
 –نتحّدث عنه فقد تولت نشره باللغة اإلجنليزية أما الكتاب الذي . نيةاد حصل عليها فعًال من جامعة ليبزيغ األملقو  )1(

ة يف نيو جريسي بالواليات املّتحد ألخرىاو  امها يف لندن،دداران للنشر يف آن واحٍد، إح -ي برتمجة املؤلف نفسههو 
 .األمريكية
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ّجه عدد من املستشرقني حنو دراسة متخصصة عن القرآن الكرمي، ال سيما ما و ت 
ريعات املختلفة، فوجدوها نظامًا كامل البنيان، ثابت األركان، قوي التشب هيتعّلق من

عامًة، واملسلمني  رقمن منطلق النظرة الدونية لشعوب الش-فحينئٍذ . احلّجة والربهان
بد أن يكون مثة مؤثرات  هذا البنيان الفقهي احملَكم ال قّرروا دون ترّدٍد أنّ  -منهم خاصةً 

نفسه؛ فزعموا  ))لقرآنا((حّىت شككوا يف اسم . يها يستندوإل مّد،خارجية، منها قد استُ 
(د أن يكون يهودياً اك صلى اهللا عليه وسلمعرباين، وأّن النيب  أنّه ذو أصل

53F

1(.!  
صادر اخلارجية املزعومة هلذه املوجدوا أنفسهم يف حرية من حتديد املصدر أو  مث 

 . لديهم فرحون احزٍب مب التشريعات القرآنية، فصاروا يف ذلك فرقاً وأحزاباً، كل
 أّ�م وإن اختلفوا يف حتديد ما يزعمونه مصدراً للقرآن الكرمي وما تضّمنه من الّ إ 

منهم  ونوكان املتطرف. التشريعات، فقد اتّفقوا مجيعًا على إنكار املصدر اإلهلي له
حو احًة، بنر ص صلى اهللا عليه وسلمينسبون ما جاء يف القرآن الكرمي إىل النيب حممد 

())رآنقلاقال حممد يف ((: قوهلم
54F

إىل أساليب املكر واخلداع،  وءخرون يْؤثرون اللجآو . )2
سرعان ما يكتشف أي متثمل للنصوص وفحواها أّن ما يرمي إليه هؤالء ال خيتلف يف و 

ومن ذلك ما صرّح به وليام مونتغمري وات من أنّه يتعّمد . شيٍء عما يقصده أولئك

                                  
جامعة نيو يورك أبرهام كاتش الذي كان أستاذ كرسي الثقافة اليهودية يف : ا ما قاله املستشرق اليهودي املتعصبذه) 1(

 . Katsh, Abraham, Judaism in Islam, pp. xviii, xxv: انظر كتابه. يوماً ما
 . ريهاغو ) Encyclopedia Judaica(يف مواضع كثرية من دائرة املعارف اليهودية  ةدالعبارة موجو  هذهو ) 2(
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 بّت يف مسثلة كون القرآن كالمَ لا بدف جتّنب ))ْو يقول القرآنقال أ((استخدام عبارة 
())قال حممد((، أو ))قال اهللا((: هللا أو أنَّه ليس كذلك، وذلك ما توحي به عبارتاا

55F

1(. 
موقفهم من  ا كان موقف املستشرقني من التشريعات يف القرآن ال خيتلف عنملو 

 ثحباإلهلي، فسثتناول يف هذا امل ته، من حيث إنكار مصدرهمّ هذا الكتاب العظيم بر 
أهَم ما يتكئ عليه املستشرقون يف إنكارهم املصدر اإلهلي لكل ما جاء  -مبشيئة اهللا-

يف القرآن الكرمي من تشريع وغريه، باعتبار أنَّ ذلك هو األساس الذي انطلقوا منه 
 حث يف املبالختاذ ما سُيعرض من مواقف هلم جتاه التشريعات املالية يف القرآن الكرمي

  .هللالقادم إن شاء ا
 : ، وسيتم تناول هذا اجلانب من البحث من خالل املطالب الثالثة اآلتيةاذه
 .زعم االتصال بثفراد من اليهود والنصارى: طلب األولملا
 .زعم االقتباس من الكتب املقدسة لدى اليهود والنصارى: طلب الثاينامل
 .والتقاليد اجلاهليةدعوى تثثري األعراف : طلب الثالثامل

                                  
 (1) Watt, W. Montgomery: Muhammad at Mecca, p. x  
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 زعم االتصال بأفراد من اليهود والنصارى: ولأل ا طلبملا
سبيل سعيهم احلثيث الصطناع مصدر بشري للقرآن  يفاّدعاه املستشرقون  امم

و مبّكة كان على اّتصال سّري ببع  اليهود هو  صلى اهللا عليه وسلمالكرمي، أن النيب 
 ىلإ العربية، وأّن هذا األمر مل ينقطع حالَة هجرته اجلزيرة يف والنصارى املوجودين آنذاك

 . املدينة املنّورة، بل ازداد لوجود جالية يهودية هنالك أيضا
لقد اتّبعت القبائُل العربية ((: ))اليهودية يف اإلسالم((ل أبراهام كاتش يف كتابه و قي

دات والتقاليد اليهودية انت العاك  .املتهّودة يف اجلاهلية املمارسات اليهوديَة إىل حدٍّ بعيد
] صلى اهللا عليه وسلم[وحمّمٌد . رب، وقد مارسوها فعالً علامعروفة لدى الكثريين من 

ذي كان يعرف كثريًا من هذه القوانني والعادات أَدر  عددًا كبريًا منها يف تعليماته لا
())الدينية

56F

1(.  
 ))ورجل دولةنيب : حممد((وليام مونتغمري وات فقد عقد فصًال يف كتابه  أما
صلى اهللا يعين النيب [تمل أنّه حملامن ((: ، قال فيه))آثار اليهودية والنصرانية((: بعنوان

())التقى يهودًا أو نصارى، وحتّدث معهم حول مسائل دينية دق] عليه وسلم
57F

2( .
 .قاويلهم يف هذا املعىن كثريةأو 

(تتبع لكتاباتم يف هذا الشثن جيد أ�ا تتمحور حول نقاطٍ وامل
58F

 :مههاأ ،)3
صلى اهللا  كّل ما يف القرآن الكرمي من شرائع وغريها قد تعّلمها النيب  نّ أ: ىولألا
 . املوجودين يف جزيرة العرب آنذاك اليهود نم عليه وسلم

                                  
(1) Katsh, Abraham, op.cit., p. xviii. 
(2) Watt, W. Montgomery: Muhammad, Prophet and Statesman, p. 40. 

 و ،Bodley, R.V.C., The Messenger: The Life of Mohammed, pp. 33-35,50,86: جعار ) 3(
Watt, W. Montgomery: Muhammad at Mecca, p. 51، و Blachere, R., Le Probleme du 

Mahomet, p. 60، 269/ 1نقد اخلطاب االستشراقي للدكتور ساسي سامل احلا   و. 
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أنّه قد تلّقى شيئًا من ذلك عن ورقة بن نوفل، الذي كان قد تنّصر  وأ: ةثانيلاو 
 .يف اجلاهلية

من الراهب حبريى الذي تروي لنا كتب السرية أنه التقى به  ه قد تعّلمهنّ أ: ةثالثلاو 
 .  الشامىلإ صلى اهللا عليه وسلميف رحلة له 

ذين  لا رضي اهللا عنهماستفاد شيئًا من ذلك من بع  أصحابه  اه رمبّ نّ أ: ةرابعلاو 
كانوا قبل إسالمهم نصارى أو على صلة بالثقافة النصرانية، أمثال عدّي بن حامت، 

(وميوصهيب الر 
59F

 .ضي اهللا تعاىل عنهما وعن سائر الصحابةر  ،)1
 دق صلى اهللا عليه وسلم ه حماور فرية تثثر القرآن الكرمي مبا زعموا أنَّ النيبذه 

: اآلن إىل مناقشتها، وسيتم ذلك بطريقتنيت فلنث. هود والنصارىيلاتلقاه عن أفراد من 
 . إمجالية وتفصيلية

 :ناقشة اإلجماليةملا
شكال لدى املستشرقني يف املسثلة أّ�م بنوا دراساتم عن أصل منشث اإل نّ إ 

القرآن على أساس احلقيقة املرّة اليت مل تعد ختفى اليوم على املتخصصني، أال وهي أّن 
(قّدس بعهديه القدميملى اليوم بالكتاب امّ سيما 

60F

(ديدجلاو  )2
61F

يف - ينطبق عليه ال ،)3
وهذا ما اعرتف به أحد أعالم الالهوت . إهلياً كونه وحيًا   -اآلن االصورة اليت هو عليه

(النصراين
62F

: ، قال))الكتاب بشري ومع ذلك فهو مساوي((: ث يقول حتت عنوانيح )4
                                  

اإلصابة يف متييز الصحابة للحافظ (ألنَّ الروم سبوه صغريا  ))ومير لا((قيل له . ىيصهيب بن سنان النمري، أبو حي: وه )1(
 ).3/449ابن حجر 

 .و مقّدس لدى كل من اليهود والنصارىهو  )2(
 .دون اليهودو مقّدس لدى النصارى هو  )3(
ية، وأحد كير املتحدة األم تاذ مبعهد مودي للكتاب املقدس يف شيكاغو بالوالياستاأل: الدكتور غراهام سكروجي وه )4(

 . مشاهري املنصرين األجنليكان يف العامل
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وإن كان البع  بسبب الغرية اليت ال تتفق  ،رش، إن الكتاب املقدس تصنيف بمعن((
قد ] كتب أو أسفار كتاب النصارى املقدس[مع العلم قد أنكروا هذا، تلك الكتب 

مرت من خالل أذهان البشر، وكتبت بلغة البشر، وبثقالم البشر، وحتمل صفات تتميز 
())بث�ا من أسلوب البشر

63F

1(. 
ملستشرقني هو األسلوب البشري، ا ىذا كان الغالب على الكتب املقدسة لدإو   

وهذا أمر يعرفه كلُّ من له -من قبيل حكاية قاٍص حيكي ما شهد بنفسه أو أُخرب به 
دُعونا إذاً نقف على شيء من األساليب القرآنية اليت تربهن  -الع على هذه الكتباطّ 

(على اختالفها كلَّ االختالف عن قراطيس
64F

قبل  او فقوم اليت هم بثنفسهم قد اعرت لا )2
  .غريهم ببشريتها

ي نصوص القرآن الكرمي نفسه ما يكفي للداللة على أنّه وحي من اهللا تعاىل فف 
لذي بّلغه بدوره كما أوحي إليه من غري ا ،صلى اهللا عليه وسلمحمّمد  أنزله على رسوله
 :ن هذه األمور ما يليوم. زيادة أو نقصان

صلى اهللا  النيب معبارات القرآنية الدالة صراحًة على أّن ما فيه ليس كالال -1
 ¿ ¾ ½ ¼ « º ¹] : عز وجلن ذلك قول اهللا مو . عليه وسلم

À Á ÃÂ Ä ÆÅ Ç È É Ê Ë 
Ì Z ]عز وجلقوله و  ،] ١١١: البقرة:  [D E F G 

H I KJ L M Z ]قوله تعاىلو  ،] ١٢: آل عمران : [» ¼ 
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Z ]عز وجلقوله و  ،] ٢٥: اجلن : [

                                  
  .Deedat, Ahmed: Is the Bible God’s Word? P1 :ظرنا )1(

 A@ ? > = < ;:Z  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9] : ول اهللا عز وجلقي )2(
 .]٩١: األنعام[
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! " # $ Z ]ست يل يات مبثل هذا السياق يف القرآن الكرميآلاو . ] ١: اإلخالص
طبًة، أّن الرسول حني يبّلغ عن مرسِله ملعهود يف لغات العامل قااف. بالعشرات بل باملئات

وحىت يف حالة . أمرًا أو �يًا فإّاا يعّرب عن مضمون الرسالة بثسلوبه وتعبرياته اخلاصة
احتفاظه بنص الرسالة حرفاً حرفاً، فسيضطر حلذف ما صدر من املرِسل من صيغ األمر 

يت يف القرآن الكرمي وحني تث. املقصود با الرسول نفسه دون املرَسل إليهم بللطأو ا
علمنا أّن دور الرسول املبّلغ إياه قد اقتصر على  ))وكذا ُقل كذا((عبارات كاليت تقدمت 

ومن جانب آخر، كان ذلك . نقله تاماً؛ لفظًا ومعًىن، دواا تصّرف أو إعادة صياغة
  .القرآين ألساليب البشر يف أحاديثهم وتعبرياتم بو سلبرهاناً على مباينة األ

ف إىل ذلك أّن القرآن الكرمي قد اشتمل على عبارات فيها عتاب صريح أض -2
 أموٍر ال متس أصل يف ،صلى اهللا عليه وسلممن اهللا اخلالق، إىل عبده ورسوله حممد 

ومع ذلك مل يـَُقر على اجتهاده حلكمٍة  ،صلى اهللا عليه وسلمالّدين فاجتهد فيها النيب 
من ن نتصور بقاء هذه العبارات العتابية يف أكثر وليس مبعقوٍل أ. اىلعت يعلمها اهللا

ًال هو واضعه كما يزعم عف صلى اهللا عليه وسلمموضع من القرآن الكرمي لو كان النيب 
 ) ∗ & % $ ∗ " !] : قوله تعاىل من هذه اآلياتو . هؤالء املستشرقون

) * + ∗ - . / 0 ∗ 2 3 4 ∗ 6 7 8 Z  اآليات
صلى اهللا  أنَّ رسول اهللا ول((: السلف رمحهم اهللا يقولونان بع  كو  .)65F1( ] ٦ - ١: عبس[

 .)66F2( ))م ِمَن الوحي شيًئا، كتم هذا عن نفسهتك عليه وسلم
حذفه شيئًا من القرآن  وأ صلى اهللا عليه وسلمئن ثبت عدم كتمانه ول -3

 فعلى الرغم من حاجته الشديدة إىل. شيئاً كذلك هيفالكرمي، فقد ثبت بيقني أنّه مل يزد 
                                  

 .1: ، والتحرمي84، و43: ، و التوبة68-67: األنفال: آيات أخرى يف السياق نفسه يف: نظراو  )1(
 .8/417، والدر املنثور للسيوطي 12/443) تفسري الطربي(تثويل آي القرآن  عنمع البيان اج )2(
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زل وقت ممكن، فإنّه قد انتظر قرابة شهٍر قبل أن ينْ  نزول الوحي يف قصة اإلفك يف أسرع
يزعم  اكم–ولو كان القرآن الكرمي من صنعه . إليهس الوحي برباءة زوجته وأحب النا

شديدة واحلر  الذي كان يالقيه لا ن املعاناةعملا لزم هذا االنتظار، ناهيك  -املستشرقون
ظار هذه، جرّاء ما كان يتناقله أولئك الذين جاءوا باإلفك أو خاضوا طيلة أيام االنت

(فيه
67F

1(. 
بريات خطابية تشري من جهٍة إىل أّن اهللا تعاىل ميّن على رسوله مبا أوحى عت -4

وإلزام هلم بثنّه  هتإليه من أخبار األمم السابقة، ومن جهٍة أخرى هي إفحام ملنكري رسال
] : سبحانه وتعاىل قول اهللا: ومن أمثلة هذا ،كيم عليمٍ إّاا يتلّقى الوحي من لدن ح

¨ © ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ ´ µ ¶ 
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ Z ]قولهو  ،] ٤٤: آل عمران : [

/ 0 1 2 3 54 6 7 8 9 : ; 
< = > ? @ A Z ]قولهو  ،] ٤٥: القصص : 

 [T U V W X Y Z [ \ ^] _ ̀ a Z 
 .)68F2(]٤٨: العنكبوت[

 :ناقشة التفصيليةملا
فإليكم  -سبق إيرادها دوق–بالنسبة ملا متسك به املستشرقون من الشبهات  امأ 

 :األجوبة عنها فيما يلي
 آنذاك  بر الموجودين في جزيرة الع شبهة التعّلم من اليهود: الً و أ

                                  
 .احلادية عشرة فما بعدها من سورة النور ةياآل عند تفسري جع التفاصيل يف كتب التفسريار  )1(
 .19-15مفرتيات على اإلسالم ألمحد حممد مجال ص: جع فيما تقّدمار  )2(
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عث النيب ننكر تواجد بع  القبائل اليهودية يف اجلزيرة العربية  ال   صلىحني ُب
صلى اهللا  أما كون النيب. ذكرته كتب املسلمني قبل غريهاهذا أمٌر قد و  ،اهللا عليه وسلم
ذا أمٌر هف من تعاليم اإلسالمه نقل عنهم شيئاً مما يف القرآن الكرمي أو غري  دق عليه وسلم

من ذلك، فإن مجيع احلقائق التارخيية  سكوعلى الع. ميكن إثباته بطريقة علمية ال
 .والعلمية تؤّكد عدم صحة مثل هذا االختالق

ليهود املوجودون يف اجلزيرة آنذاك مل يكونوا على ثقافة واسعة يف الّدين، وال اف 
على جانب من املعرفة بالدنيا تؤهِّلهم ملثل هذا الدور املزعوم، وإاا كان مستواهم 

وهذا ما ذهب إليه مجاهري املؤرخني الغربيني . ْني إىل حدٍّ بعيديندالثقايف واالجتماعي مت
 -هو متوّقع اكم–ف بذا املستشرق اليهودي كاتش وإن أبدى أنفسهم، وقد اعرت 

(اعرتاضه على موقفهم هذا
69F

1(. 
خلدون، وهو يصف حالة اليهود يف اجلزيرة العربية  نبقول العالّمة املؤرّخ ايو  

ال ن بني العرب يومئذ بادية مثلهم و ل التوراة الذيهأو ((: نميف تلكم احلقبة من الز 
(يعرفون من ذلك

70F

اب، ومعظمهم من ِمحري الذين كتتعرفه العامة من أهل ال ما الإ )2
ال تعّلق له باألحكام  اممأخذوا بدين اليهودية، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم 

ة وما يرجع إىل احلدثان واملالحم قيليت حيتاطون هلا، مثل أخبار بدء اخللا الشرعية
 .)71F3( ))أمثال ذلكو 

                                  
(1) Katsh, Abraham, op.cit., p. xxv  

 .إخل...ين مما يتعلق ببدء اخلليقة والوجود عي )2(
 .)املقّدمة( 1/551ريح ابن خلدون ات )3(
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، وتدّين املستوى الفكري اتسطحية املعلومم ما ُوصف، ِمْن هلُ وٌم حاقف 
والثقايف، كيف ميكنهم أن يؤثّروا يف القرآن الكرمي احلافل بالشرائع واملعارف والعلوم، 

تكنولوجي إّال بعد جهد و  يبعضها مل تتد إليه البشرية بكل ما أوتوا من تطور علم
 .حثني الغربيني أيضاً املنصفون من الباه ولعلنا نستشهد هنا بشيٍء مما شهد ب. جهيدٍ 

وهي باحثة  ،)B. G. Stryzewska(د قالت يوجينا غيانة ستشيجفسكا قف 
القرآن الكرمي مع أنَّه أُنزل على  نَّ إ((: بولونية معاصرة متخصصة يف الدراسات القانونية

يف يبٍّ أُمِّي نشث يف أّمة أمّيٍة، فقد جاء بقوانني ال ميكن أن يتعلمها اإلنسان إّال ر ع رجلٍ 
())أرقى اجلامعات

72F

1(.  
 صلى اهللا عليه وسلماستطاع حمّمد  فكي(( :)D. Potter()73F2(قول ديورا بوتري تو  

رجل األّمي الذي نشث يف بيئٍة جاهلية أن يعرف معجزات الكون اليت وصفها القرآن لا
يزال العلم احلديث حىت يومنا هذا يسعى الكتشافها؟ ال بد إذًا أن  الالكرمي، واليت 

()) عز وجلن هذا الكالم هو كالم اهللا يكو 
74F

3(.  
 
ن جهٍة أخرى، فإنَّ مؤّرخي اليهود أنفسهم يرون أّن يهود اجلزيرة العربية كانوا مو  

لهم يف ثم يف معزٍل عن بقية أبناء دينهم، وأّن اليهود اآلخرين مل يكونوا يرون أّ�م
(عوا ألحكام التلمودم مل حيافظوا على الشرائع املوسوية ومل خيض�ّ العقيدة، أل

75F

4(. 
                                  

قالوا عن اإلسالم للدكتور عماد الدين خليل : ، نقًال عن17ليوجينا ستشيجفسكا صعها ير شاإلسالمية وت ةدوللا )1(
 .68ص

 . م1980ي أمريكية أسلمت عام هو  )2(
 .55قالوا عن اإلسالم ص: ، نقالً عن8/109ال ونساء أسلموا، لعرفات كامل العّشي جر  )3(
نقد اخلطاب االستشراقي لساسي احلا  : نقًال عن ،13صنسون إسرائيل فريخ اليهود يف بالد العرب، لولات )4(

1/286-287. 
 .من املقدمة 25ص ،))اليهودية يف اإلسالم((ار أبرهام كاتش إىل هذا أيضا يف وأش
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( ))كاسكيل((ملستشرق األملاين ا هبذو 
76F

 حدٍّ أبعد؛ حيث أنكر يهودية ىلإ )1
هؤالء اليهود املوجودين يف اجلزيرة العربية استنادًا إىل دراسة أمساء يهود احلجاز عند 

تفق هذا إىل يو . )77F2(نا أّ�م يف أرجح االحتماالت عرٌب متهّودو رً ظهور اإلسالم، مقرّ 
 . ما مع ما قررّه ابن خلدون، حسبما جاء يف النقل السابق عنه حدٍّ 

إّن القرآن الكرمي فيه كثري من اآليات اليت تؤّنب اليهود وتذّكرهم بثفعاهلم  مث 
لكلم عن ل مفات النقص، وحتريفهصب عز وجلوصفهم اهللا : الشنيعة، واليت منها

ائع، وأكلهم أموال الناس مواضعه، وتركهم احلكم مبوجب ما أنزل عليهم من الشر 
قرآن مث لا صلى اهللا عليه وسلمفكيف يُعقل أن يكونوا هم َمن علَّم حممدًا . بالباطل

، وال حيتّجون عليه على هميسكتون وهم يرونه ويسمعونه يكشف خبثهم ويفضح أمر 
 شرائعك إال مّنا؟و  كاألقل ولو مرًّة واحدًة بثّنك مل تثخذ دين

كيف يُظن بكفار قريش وغريهم ممن رفضوا الدخول يف أّ�م مل يفعلوا، ف به 
كيف يُظن . دين اإلسالم من عرب اجلزيرة، وحاربوه بكل ما أوتوا من قوة ومال وولد

فحامه بذلك إن  إو  صلى اهللا عليه وسلمجة على النيب احلبم أّ�م يغفلون عن إقامة 
ننسى يف هذا السياق أّن وال . املوجودين آنذاك دو هكان فعًال قد اقتبس شيئًا من الي

صلى اهللا عليه هؤالء الكفار قد حتالفوا وتآمروا مع اليهود عسكريًا وفكريًا ضد النيب 
حىت إّن قريشًا كانت تبعث رسًال ليثتوا من اليهود بثسئلة . أكثر من موقف يف وسلم

(و يف مّكةهو  صلى اهللا عليه وسلمتعجيزية يطرحو�ا على رسول اهللا 
78F

3(. 

                                  
حصل على دكتوراه يف اللغات السامية وعلوم . م1970تّوىف سنة ملا) Werner Caskel(ويرنري كاسكيل : وه )1(

مجع فيها مواد كثرية عن مواطن القبائل العربية قبل  ))أيام العرب((: بعنوان رسالته تنامعة برلني، وكااإلسالم من ج
 موسوعة املستشرقني للدكتور عبد. (البن الكليب ))مجهرة األنساب((يضًا كتاب أ وقد حقق. اإلسالم وبعده
 .)451-450الرمحن بدوي ص

 .1/287د اخلطاب االستشراقي قن )2(
] : اهللا تعاىلل وغريهم يف سبب نزول قو ) الدر املنثور(السعود، والسيوطي  يبأالبغوي، و ري كسجع ما قاله أئمة التفار  )3(

 p o n m l k j∗ u t s r  Z]السرية النبوية يف : وانظر كذلك. ]٢٤ – ٢٣: الكهف
 ).الطبعة الثانية( 1/199ق اهللا أمحد ز ر  الدكتور مهدي ذضوء املصادر األصلية، لألستا
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ذه احلّجة مل يكونوا ليفوتوا الفرصة على أنفسهم، مث بدًال من ه مثيديهكان ب  ولف
ذلك يرمونه بثنّه إاا يتعّلم قرآناً عربّياً يف غاية من الفصاحة والبيان من رجل أعجمي ال 

كما حكى لنا ذلك القرآن الكرمي، مفّندًا زعمهم هذا، ومبّينا أنّه ال يتفق ! اد يُبنييك
 ') & % $ # " !] : عاىلال تق. مع املنطق السليم

) * + , - . / 0 1 Z 
 .]١٠٣: النحل[

 شبهة التلّقي عن ورقة بن نوفل: ياً ناث
 :كما يلي  كلذه هي األخرى ال حّجة فيها للمستشرقني، وبيان ذهو 
قَة بن نوفل وبني وفاة األخري ر و  صلى اهللا عليه وسلم ما بني لقاء النيب أنّ  -1

(فرتة وجيزة جداً 
79F

 دق صلى اهللا عليه وسلمأن يكون النيب  -بل يستحيل  -د بعُ يو . )1
بكل ما اشتمل عليه من تفاصيل دقيقة  ،تعّلم منه خالل هذه املّدة هذا الكتاب العظيم

 .عن شؤون الّدين والدنيا
 الزم ورقة دق صلى اهللا عليه وسلم أّن النيب نم نيقما زعمه بع  املستشر  امأ
(من الزمن طويلةً  فرتةً 

80F

(إىل مخسة عشر عاماً قبل البعثةوصلها بعضهم أ - )2
81F

ضرٌب ف -)3
صلى  لو كان النيب: ويكفي يف رّده أْن نقول. من األكاذيب اليت ال تستند إىل أي دليل

زما لورقة بن نوفل وتلميذا له كل هذه املّدة كما تزعمون، فما الذي الم اهللا عليه وسلم
بنة عّم ورقة، أوَل ما نزل عليه ا -رضي اهللا عنها-خدجية  هتجأحوجه لوساطة زو 

                                  
 .1894/ 4، و 1/4صحيح البخاري : انظر. ته بثقوى األسانيد وأصحهاا ما ثبتت روايذه )1(
 Muhammad at( 51ص حمّمد يف مّكة): اإلجنليزي(كتابه يف وليام منتغمري وات : ومن أبرز من محل هذا الرأي )2(

Mecca, Oxford, 1953.( 
 .280و1/279نقد اخلطاب االستشراقي : انظر )3(
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وقد عرفه والزمه طيلة مخس عشرة  ،الوحي؟ أليس األقرب أن يتوجه إىل أستاذه مباشرةً 
 !سنة، كما تّدعون

إنّه قد ثبت لدى احملقّقني من العلماء واملؤّرخني أّن ورقة نفسه قد أسلم  مث -2
على مثل هذا وهو يعلم يف يُقدم  نْ يف يُعقل أكف. صلى اهللا عليه وسلمواتّبع النيب 

  ليس إال من بنات أفكاره هو؟ صلى اهللا عليه وسلمقرارة نفسه أّن ما يقوله الرسول 
ون يكسَلم القُس ورقُة بن نوفل، ومتىن أن أَ و ((: -ه اهللامحر –ل اإلمام ابن القّيم اق
(جذعاً 

82F

 لو سر  ويف جامع الرتمذي أنَّ . ُمهو ق صلى اهللا عليه وسلمخيرِ  رسوَل اهللا  ذإ )1
أنه رأه يف ثياب  :ه يف املنام يف هيئة حسنة ويف حديث آخرآر  صلى اهللا عليه وسلم اهللا
())بياض

83F

2(. 
بن اقة بن نوفل ر و ((: -ه اهللامحر –جم له احلافظ ابن حجر يف اإلصابة، وقال ر تو 

صلى اهللا أسد بن عبد الُعزَّى بن قصي القرشي األسدي، ابن عم خدجية، زو  النيب 
وابن السكن، وغريهم يف  ،عره الطربي، والبغوي، وابن قانكذ . معليه وسل
())الصحابة

84F

3( . 
هٌر فيما قاله يف ذلكم املوقف العظيم، حيث اظ رضي اهللا عنهليل إسالم ورقة دو 

يثت رجٌل قط مبثل ما جئت  مل((: صلى اهللا عليه وسلمأعلن وهو خياطب رسول اهللا 
ة أدلة أخرى ليس املقام مثو . )85F4( ))ك نصرا مؤزرًابه إال ُعودي، وإن يُدركين يوُمك أنصر 

 .)86F5(هاذكر  يفمقام التوسع 

                                  
 .)2/203شرح النووي على صحيح مسلم ( ))قوياً حىت أبالغ ىف نصرتك ،يعىن شاباً  ))اعً جذ((قوله ((: ل النووياق )1(
ضعيف : انظر(أما احلديث املشار إليه، فهو حديث ضعيف .  3/18د املعاد يف هدي خري العباد البن القيم از  )2(

 ).397ح 256الرتمذي لأللباين ص
 .6/607صابة يف متييز الصحابة إلا )3(
 .1/141 ملس، و صحيح م1/4 خارييح البحص )4(
 .129-123ورقة بن نوفل يف بطنان اجلنة، للدكتور عوّيد بن عّياد املطريف ص: ن أرادها فلرياجع كتابمف )5(
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تلقى شيئًا من  دق صلى اهللا عليه وسلملو كان النيب : خرياً، أعود فثقولوأ -3
القرآن الكرمي عن ورقة ملا خفي ذلك على كفار قريش، ولكان احتجاجهم عليه بذلك 

ياه زورًا بثنّه إاا يتعّلم من رجل أعجمي، كما أقرب إىل التصور والواقع من اّتامهم إ
(تقّدم

87F

1(  . 
 من الراهب بحيرى مدعوى التعلّ : ثالاث
أن نذّكر هؤالء املستشرقني أوًال بثّن كتب املسلمني يف السرية النبوية  همّ امل نم

أما تواريخ النصارى فال . هي اليت جعلت لبحريى مكانة يف التاريخ، إن جاز التعبري
جل فيها، فكل ما عرفه املستشرقون عنه مصدرهم يف ذلك كتب أهل ذكر للر 
(اإلسالم

88F

بني رجاالت   الامع النصرانية اليت كانت تُعقد من حٍني آلخرىتح. )2
(الكنيسة وأساقفتها، مل جند شيئاً منها يذكر حبريى من بني احلاضرين

89F

3(.  
قوا منها فيزعمون اليت استر أين للمستشرقني أن يفرتوا ما ليس يف املصاد فمن

أو شيئًا منه عن  مير تلّقى القرآن الك دق صلى اهللا عليه وسلمزورًا وبتانًا أّن النيب 
أليس هذا ميثّل قمة اخليانة العلمية، والتشويش على ! الراهب القابع يف صومعته سنني

 وقائع التاريخ؟
لراهب او  وسلم صلى اهللا عليه ذي مت بني النيبالإذا نظرنا إىل حيثيات اللقاء مث 

رفقة عّمه أيب طالب، ومها يف طريقهما  يف صلى اهللا عليه وسلمحبريى، حيث كان النيب 
ام، فسرعان ما ينكشف أمامنا عدم واقعية ما اّدعاه املستشرقون شلامع بقية التجار إىل 

 .ى مصدرا للقرآن الكرميري من جعل حب

                                  
 .Ali, M.M. op.cit., p. 40: نظر ايضااو  )1(
طه عبد : حتقيق( 322-1/319ابن هشام يف سريته : اهيإ صلى اهللا عليه وسلم نيبن ذكروا قصة حبريى ولقاء الممو  )2(

  .286-2/283، و ابن كثري يف البداية والنهاية 520-1/519ربي يف تاريخ األمم وامللوك طلا، و )رؤوف سعدلا
رسالة علمية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنّورة (عبد الرزاق عبد اليد أالرو لدراسًة ونقدا، : مصادر النصرانية: جعار  )3(

 .)554-472ص
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حني وقع هذا احلدث  بلغ من العمر دق صلى اهللا عليه وسلميكن النيب  فلم
(العابر سوى اثين عشر عاماً 

90F

(تسعة أعوام فقط: قيلو  ،)1
91F

لغالٍم أُّمٍي ال يقرأ وال  ىنثف. )2
(ذا السن املبّكر من العمره يكتب، أن يتعّلم، وهو يف

92F

ل هذه القصص واملواعظ ك ،)3
 . والِعَرب، وفوق ذلك أحكاماً وشرائع تنّظم شؤون الدنيا واآلخرة بثدق التفاصيل

إىل ذلك أّن هذا اللقاء مل يدم ال لسنٍة، وال لشهر، وال ليوم كامل، وإّاا  أضف
( أعلى التقديراتيف لكان حدثًا عرضيًا مل يدم إال لدقائق، أو لساعات قالئ

93F

4( .
يف يذهب املستشرقون حبدث كهذا مذاهب شّىت، حىت جعلوا منه مدرسًة لتعليم كف

  )94F5(!؟ديانة متكاملة مستوفاة
ذا كّله، فإنَّ الراهب حبريى يف هذه القصة هو َمن أبدى إعجابه الشديد ق هوفو 
ة، يهلا رأى فيه من عالمات النبوة وأمارات الرسالة اإلمل ،صلى اهللا عليه وسلمبالنيب 

جع بابن أخيك إىل بلده، واحذر عليه يهود، فواهللا لئن ر فا((: فقال حمّذراً عمَّه أبا طالبٍ 
())ُت ليبغنه شرّا؛ فإنه كائٌن البن أخيك هذا شثٌن عظيمٌ رأوه وعرفوا منه ما عرف

95F

ذا إف. )6
 نو كما أردنا حتليل هذا املوقف حتليًال علميًا أو نفسيًا صحيحاً، جند أّن األقرب أن ي

واهللا تعاىل  ، العكسال ،صلى اهللا عليه وسلمعّلم من النيب لتحبريى هو َمن يتطلع إىل ا
 . أعلم

                                  
 .2/323 هاية البن كثرينالبداية وال: ظرنا )1(
 .1/519تاريخ األمم وامللوك للطربي : ظرنا )2(
غر صل –مناسبة حضوره مثدبة الراهب حبريى أول األمر  ادرجة أنَّ التجار الذين كانوا مع عّمه أيب طالب مل يرو  ىلإ )3(

 .)1/320رية ابن هشام س(ره فرتكوه خلفهم، مث أحضروه بعد ذلك بعد إصرار الراهب على حضو  -سّنه
، و البداية والنهاية 520-1/519، و تاريخ األمم وامللوك 322-1/319هشام  نبافاصيل القصة يف سرية ت أقر او  )4(

2/283-286. 
 .103دكتور عبد الودود شليب صللالتزوير املقّدس، : ظرنا )5(
 .1/322ة ابن هشام ري س )6(
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ذين كانوا لا رضي اهللا عنهمن بعض أصحابه زعم التعّلم م: عاً بار 
 لنصرانيةى أو على صلة باقبل إسالمهم نصار 

إْذ ال  ؛ذه هي األخرى حّجة واهية، وهاء بيت العنكبوت لو كانوا يعلمونهو  
ؤالء هم معّلميه مث يظّلون أتباعًا له منقادين ألوامره ونواهيه بكل ه نميكن تصّور كو 

(إخالٍص حىت فارقوا الدنيا
96F

1( . 
مّتهما إياه أنّه هو  -ن نصرانيًا فثسلماك–ا ضرب أحُد الكفار موًىل له ملو  
مٍد ما يقوله، رّد بكالم واضح ال لبس فيه وال متعلَّق ألي طامٍع، مستشرقاً كان حممعلم 
())ال واهللا، بل هو يعّلمين ويهديين((: ه، فقالري غأو 

97F

2(. 
ا ا او كان ما يّدعيه املستشرقون حقّ لو  

ّ
متنع هؤالء من إعالنه على املأل وإخبار مل

عدي بن حامت رضي اهللا تعاىل عنه مسع النيب : فها هو واحد منهم. الناس باحلقيقة
 ª © ¨] : لو قول اهللا تعاىلتي صلى اهللا عليه وسلم

« ¬ ® ¯ Z ]فحينئٍذ ))مل يعبدوهم يا رسوَل اهللا((: قالف ،] ٣١: التوبة ،
كان خافيًا عليه من أنَّ اتّباع هؤالء األحبار   ام ه وسلمصلى اهللا عليبّني له النيب 

(حّرم اهللا وحترمي ما أحّله هو عني عبادتم ماوالرهبان يف حتليل 
98F

رضي ازداد عدّي ف .)3
لك تعّلمًا من املعّلم واملرّيب احلقيقي، أمني وحي السماء، حممد بن عبد اهللا، ذب اهللا عنه

 .صلوات رّيب وسالمه عليه

                                  
 .Ali, M.M. op.cit., p.39: ظرنا )1(
 .جرب، موىل الفاكه بن املغرية: الرجل املشار إليه كان امسهو  ،10/177لقرطيب اتفسري : ظرنا )2(
 .2/349، و تفسري ابن كثري 10/114تفسري الطربي : جعار  )3(
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زعم االقتباس من الكتب المقدسة لدى اليهود : ثانيطلب الملا
 والنصارى

األول هو : ينقسم إىل جزئني رئيسني ))الكتاب املقدس(( وأ) Bible(بايبل لا 
العهد اجلديد، وهو خاص : ويقّدسه كل من اليهود والنصارى، والثاين ،ميالعهد القد

(بالنصارى وحدهم
99F

1( . 
رائَع وأحكامًا بعضها يف األصل مما هذا الكتاب قصصًا ومواعَظ وشن مضتي

. أوحى اهللا تعاىل به إىل أنبياء بين إسرائيل، لكن دخلت فيه أيدي التحريف والتبديل
ذّكرات وحكايات لوقائع دّو�ا أناٌس من رجال الدين م هوالبع  اآلخر ال يعدو كون

(رووا عن شهود عياند النصراين خاصًة، وهم إما شهود عيان أو ق
100F

2( . 
 دق صلى اهللا عليه وسلم هذا الكتاب يزعم بع  املستشرقني أّن النيب نعف 

(استقى جلَّ ما يف القرآن الكرمي
101F

وملناقشة هذه الدعوى العارية عن أي . العياذ باهللاو  ،)3
 : ولقأ دليل،

صلى دعوى االقتباس من البايبل ال تستقيم إال بعد اعتقاد كون النيب  نّ إ: الو أ 
(ويكتبرأ قي اهللا عليه وسلم

102F

ذا جئنا لنناقش هذا األساس الذي تنبين عليه فرية إف.  )4
االقتباس، جند أمامنا حقيقة تارخيية راسخة رسوخ اجلبال، أال وهي أّن حكمة اهللا 

. ّيا ال يقرأ وال يكتبمّ أ صلى اهللا عليه وسلم دالبالغة قد اقتضت أن يكون نبيه حمم
                                  

! يقع فيه بع  الباحثني؛ حيث يعمدون إىل تسمية العهد القدمي بالتوراة والعهد اجلديد باإلجنيل طثنّبه هنا إىل خأو  )1(
فكل هذا خطث فاضح ال يتفق مع احلقائق العلمية والتارخيية، . على البايبل برّمته ))اإلجنيل((لمة ك ممبا أطلق بعضهر و 

 . وال حىت مع واقع هذه الكتب نفسها
 .416-371، و297-53مصادر النصرانية؛ دراسًة ونقداً، لعبد الرزاق عبد اليد أالرو ص: جع للتوسعار  )2(
 . The Encyclopaedia of Islam (New Edition), vol. v, p. 403: ظرنا )3(
 . املرجع نفسه، والصفحة كذلك )4(
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 D E F G H I J] : عز وجلقال اهللا 
K L M N O Z ]سبحانه وتعاىلال قو  ] ١٥٧: األعراف :

 [r s t u v w x y z { | 
 ¬ » ª © ¨ ¦§ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~ے {

® ¯ ° ± ² ³ ́Z 
فقة متامًا على هذه تّ م صلى اهللا عليه وسلممصادر سرية النيب  لكو  ] ١٥٨: األعراف[

لكتب اليت نَّ هؤالء املستشرقني كعادتم خيرجون علينا مبا ليس يف مجيع الكالنقطة، و 
وهلذا فإّ�م يقعون يف أخطاء مل يقع يف . هي َمِعينهم ومصادر معلوماتم، كما أسلفتُ 

 يف صلى اهللا عليه وسلم يبنفثعداء القرآن وال. مثلها من عاش يف اجلاهلية اجلهالء
 فهم ملا. إن كانوا أقل من املستشرقني ثقافًة، إّال أّ�م أكثر منهم دقًّة وإنصافاً و  اجلاهلية

(حمّمدٌ  ))اكتتبه((وجهوا اّتامهم صوب القرآن الكرمي قالوا 
103F

، اعرتافاً ))كتبه((مل يقولوا و  ،)1
صلى اهللا عليه يعرفون عن النيب  - ريبالب–يكتب، وهم  منهم وإقراراً بثنَّه ال يقرأ و ال

(ثر مما يعرفه أّي مستشرقكأ وسلم
104F

2( . 
هذه احلقيقة التارخيية أوضح  ا، وهناك رهٌط قليل من املستشرقني وجدوا أنَّ ذه 

 مل صلى اهللا عليه وسلم أنَّ حممداً  -ولو مضطّرين -كورين شمن أن تُنكر، فاعرتفوا م
())نبّيًا أّمّيا((: يكن يقرأ وال كان يكتب، بل كان كما وصفه القرآن

105F

: ن هؤالءمو . )3
: ))وخواطر سوانح: اإلسالم((ي قال يف كتابه ذلا )H. de Castries(ى رت سهنري دي كا

                                  
Q  P   O  N  M  L  K  J  ] : لك ما أشار إليه القرآن الكرمي يف قوله تعاىلذو  )1(

  RZ ]سري البغوي، وغريمهافتو البن اجلوزي،  زاد املسري: وراجع تفسري اآلية يف. ]٥: الفرقان . 
 .27الية يف صمجعن الرد على زعم هؤالء اجلاهليني أيضا فراجع ما تقّدم من املناقشة اإل أما

 .195قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية، للدكتور فضل حسن عّباس ص: ظرنا )2(
 . Ali, M.M. Op.cit , p15: جعار  )3(
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وهو . حمّمدًا ما كان يقرأ وال يكتب، بل كان كما وصف نفسه مرارًا نبّيا أمّيا نّ إ((
الشرق أن  وصف مل يعارضه فيه أحٌد من معاصريه، وال شّك أنّه يستحيل على رجٍل يف

  .)106F1( ))ّن حياة الشرقيني كلها ظاهرة للعيانأل يتلّقى العلم حبيث ال تعلمه الناس،
جدًال أنّه قد طالع أو قرأ شيئاً من البايبل كما يزعم هؤالء، سّلمنا  )107F2(وْ لَ و  :ياً ناث 

من أسفار البايبل قد ُكتب يف األصل باللغة العربية، فال بد إذاً  شيءَ فمن املعلوم أن ال 
فهنا . على ترمجة عربية للكتاب - ليةدجلهذه احلالة االفرتاضية ا يف –أن يعتمد 

م ترمجة عربية للبايبل إّاا قديقة تارخيية أخرى، أال وهي أّن أحبق يصطدم املستشرقون
(حو قرن من الزمننب صلى اهللا عليه وسلمصدرت بعد وفاة النيب 

108F

م أو 724اَم ع ،)3
(م، على يد يوحنا، أسقف أشبيلية بثسبانيا آنذاك750

109F

4( . 
. س. يف. ستشراقي، حيث قال املستشرق رالاشهد شاهٌد آخر من البيت  دقو 
انتحل البايبل  دق] صلى اهللا عليه وسلم[الشكوى الشائعة بثّن حممدًا  نَّ إ((: ديلبو 
وباستثناء ما ميكن استثناؤه من . ال صحة هلا، فلم يكن قد رآه قط) الكتاب املقدس(

 غري املكتملة، مل يكن هناك أي بايبل ميكنه االّطالع] بن نوفل[قصاصات لرتمجة ورقة 
  .))أيًضا فإنَّ احتماَل كونه قد رآها بعيدٌ  وحىت هذه القصاصات. يهلع

The common complaint that Mohammed plagiarized the Bible is 
untrue. He had never seen it. With the possible exception of 

                                  
 .104سن صمد عبد الغين ححملحود، جلابني اإلنصاف و  اإلسالم: الً عنقن )1(
 . حرف امتناع المتناع ))لو((علوم يف اللغة أنَّ مو  )2(
وبه يُعرف أن هذا ال يتعارض مع ما جاء يف . ملقصود ترمجة البايبل كامًال، السيما العهد القدمي، ال ترمجة أجزاء منهاو  )3(

جنيل ما شاء اهللا أن بن نوفل كان يكتب من اإل ةقمن أّن ور ) 1/141( لمبع  روايات حديث بدء الوحي عند مس
 .واهللا تعاىل أعلم. ))بالعربية((يكتب 

، و البشارة بنيب اإلسالم يف التوراة )14ط( 771قاموس الكتاب املقدس لموعة من األساتذة الالهوتيني ص: ظرنا )4(
مود علي محاية حمل ،الكتاب املقدس ، و دراسات يف75-1/74واإلجنيل للدكتور أمحد حجازي السقا 

 .20-18ص
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fragments of Waraka's incompleted version, there was no Bible 
for him to see. It is, moreover, most unlikely that he saw theseP

(
110F

1)
P. 

عديدة العتقاد أنه  اجانب آخر، فإن مثة أسباب نمو ((: ل وليام منتغمري واتاقو 
 .))يكن قد قرأ قط، ال البايبل وال أيَّ كتاب آخر مل] صلى اهللا عليه وسلمأي النيب [

There are on the other hand, many reasons for thinking that he 
had never read the Bible or any other book P

(
111 F

2)
P. 

ما دعا هؤالء املستشرقني إىل االعتقاد بثّن القرآن الكرمي قد اقتُبس من  نَّ أ: ثاً لاث
عندهم يف ل ما ملسوه من التوافق يف مواضع بني نصوص الكتابني، وكثنَّ األص ،البايبل

 ! الرساالت السماوية أن تتعارض وتتناق 
بع   هو يف األصل مما أوحى اهللا تعاىل به إىل -كما تقّدم-البايبل أسفار  بع 

ووجود توافق أو . أنبيائه عليهم السالم، قبل أن يدخله ما دخله من التحريف والتبديل
أمر  -يهم السالملع–تشابه يف بع  األحكام والقصص بني رساالت األنبياء والرسل 

())نهم واحدشىت ودي مإخوة لعالت، أمهات((طبيعي؛ فهم 
112F

ذا أمٌر قد أّكده القرآن هو  .)3

 1 0 / . - , +] : ، منها قول اهللا تعاىلالكرمي يف مواضع

2 3 4 5 ∗ 7 8 9 : ; =< Z ]٤-٣: آل عمران[، 

 O P Q R S T U V W] : عز وجلوله قو 

X Y [Z Z ]سبحانه وتعاىلقوله و  ،] ٤٨: املائدة : [* + , 

- . ∗ 0 1 2 Z ]١٩ – ١٨: األعلى[. 

                                  
(1) Bodley, R.V.C., op.cit., p. 86  
(2) Watt, W. Montgomery, Muhammad's Mecca p52.  

 .4/1837و مسلم ) 3/1270(نص حديث أخرجه البخاري  اذه )3(
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 بع  ما يف القرآن الكرمي وما يف بنيى أّن مثة اختالفات جوهرية لع: عاً بار  
ويعجب املرء من طريقة تعامل . أيدي اليهود والنصارى اليوَم من كتٍب هم يقّدسو�ا

حيث راحوا يقيسون ما يف القرآن على ما يف البايبل، . املستشرقني مع هذه النقطة أيضاً 
أو إنّه نـََقل املعلومة ، قد أخطث هنا ))حممَّداً ((ينهما قالوا إنَّ ب ففإذا وجدوا أدىن اختال
ليس األجدر بم وبالطريقة العلمية اليت يّدعون سلوَكها وَ أ. )113F1(!عن مصادر غري موثوقة

 ! ؟أن يوازنوا بني النّصني موازنة علمية حمايدة ليتوّصلوا إىل الصواب واخلطث
ن إسالمهم فور اكتشافهم موافقة ما العإا ما فعله القلة منهم وقادهم إىل ذهو 

قائق كلها، احملسوسة منها واملعنوية، وتعارض البايبل كلَّ التعارض لحيف القرآن الكرمي ل
على حّد تعبري املستشرق الفرنسي موريس  ،))يات الِعْلم رسوخاً طعمأكثر ((مع 
(بوكاي

114F

ه، مث يف ظراء ومعارضة من النص قبل النعدا أْن يكون للباحث موقف مأ. )2
ا هو ديدن مك–حيشر الُشَبه والتعليالت التعسفية لتثييد هذا املوقف املّتخذ سلفًا 

  .فال نعلم لذلك أيَّ صلة بالعلم، بل جنزم بثنّه مناٍف له -مجهور املستشرقني
 دعوى تأثير األعراف والتقاليد الجاهلية: مطلب الثالثلا
 الحفة يف حق القرآن الكرمي نيقر شه آخر عقدة من سلسلة اّتامات املستذه

ث زعموا أنَّ جزءًا من القرآن اليد إّاا توّلد من يح. صلى اهللا عليه وسلموالنيب حممد 
ع  أعراف ب أنّه قد ضّمنهو  ،صلى اهللا عليه وسلم تثثري البيئة اليت عاش فيها حممد

(اجلاهليني وتقاليدهم
115F

 Hamilton( بج هاملتون اإلجنليزي املستشرق يقول هذا يفو .)3

                                  
و  Watt, W.M. Muhammad, pp40,41و  Watt, W.M, Muhammad at Mecca, pp27-28: راجع )1(

Ali, M.M. op.cit, pp 27-33 9-22/8يف دائرة املعارف الربيطانية  ))اإلسالم((ضمن مادة  ))القرآن((، ومادة 
The New Encyclopaedia Britannica. 

 .Bucaille, Maurice, The Bible, the Qur'an and Science p.viii (Introduction) :ظرنا )2(
 (3) Schacht, Joseph. An Introduction to Islamic Law, pp11-12 ; Hussain, Asaf et al. 

(editors), op. cit., p. 15  
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Gibb :())ت الظروف اخلارجية احمليطة راا ككل شخصية مبدعة قد تثثّر بضرو دً محم نَّ إ
به من جهة، مث من جهٍة أخرى قد شقَّ طريقاً جديداً بني األفكار والعقائد السائدة يف 

وانطباع هذا الّدور املمتاز ملّكة ميكن أن … زمانه، والدائرة يف املكان الذي نشث فيه 
مًدا جنح ألنّه  حم إنَّ : وبتعبري إنساين. اة حمّمدٍ ر حيعلى أثره واضحًا يف كل أدوا نقف

())كان واحداً من املّكيني
116F

1(.  
وي السّنة بع  األخبار عن ر ت((: د لويسر ل املستشرق الصهيوين املعروف برنااقو 

اليهودية، احلنفاء الذين مل يرتضوا دين قومهم الوثين، ومل يقتنعوا ال بالنصرانية وال ب
())د هؤالءنع] صلى اهللا عليه وسلم[حمّمد  لو صث عن أحفيجب أن نب

117F

2( . 
 :، والرد على هذه الفرية يثيت يف نقاطاذه
صلى اهللا عليه  نّدعي أنَّ القرآن الكرمي حني نزل على النيب حممدٍ  النا نأ: الً و أ
على  واؤ نشد فاجلاهليون كغريهم ق. أعراف وال تقاليد، كالّ  ان الناس بالك ،وسلم

وقد استوعب اإلسالُم . حلاعادات بل ومعتقدات وعبادات منها الصاحل، واآلخر ط
الصاَحل من أعراف اجلاهليني وأبقى عليها، وألغى يف الوقت نفسه األعراف الفاسدة 

 . )118F3(قا بُعث ليُتمم مكارم األخالاّ إ صلى اهللا عليه وسلم وأبطلها؛ فالنيب
ن الكرمي مل يثت لتبين ما لدى اجلاهليني كما يدندن ا يؤّكد لنا أّن القرآممو 

 ن إعالٍن صريٍح وواضحٍ م ،صلى اهللا عليه وسلمرسوله ه ب هللاملستشرقون حوله، ما أمر ا

                                  
 (1) Gibb, H. Mohammedanism, p.27. 1/268نقد اخلطاب االستشراقي : قالً عنن   

)2( Lewis, Bernard. The Arabs in History, p.39 ،ية يف التاريخر ستشراق واالجتاهات الفكالا: نقًال عن 
 القرآن الكرمي، للدكتور حممد عبد اهللا دراز إىلمدخل : جاء يفواقرأ أيضًا ما . 137سالمي للمطبقاين صإلا
 .131-129ص

 :، وقال2/670، و احلاكم يف املستدرك 10/191ا ثبت ذلك يف حديث أيب هريرة عند البيهقي يف الكربى مك )3(
  . يف التلخيصيب، ووافقه الذه))صحيح على شرط مسلم((
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هم عليه من الشرك واإلحلاد، فقال  ه قد أوحي إليه بديٍن مناقٍ  ملاهلؤالء اجلاهليني بثنَّ 

  .]٢ – ١: رونالكاف[ Z) ' & % ∗ # " !] : سبحانه وتعاىل
قون ألبقى اإلسالم على مجيع ر شته لو كان األمر كما يّدعيه هؤالء املسنَّ أ: ياً ناث

(بع  اآلخرالأعراف اجلاهليني و تقاليدهم، وملا حرّم بعضها وأباح 
119F

ن نعلم يقيناً أّن حنو . )1
. م عليهما ألغاه اإلسالُم قرآنًا أو سّنًة من عادات اجلاهليني وتقاليدهم أضعاف ما أبقاه

هليني اليت كانت تُبىن على الظلم، اجلفلو أخذنا باب البيوع مثالً، جند عدداً كبرياً من بيوع ا
كبيع . واستغالل حاجات الناس، وأكل أمواهلم بالباطل، فمنعها اإلسالم ووضع حّدا هلا

املسلم ، وبيع السلعة قبل متّلكها وقبضها، وبيع الثمار قبل بدو صالحها، وبيع )120F2( النَّجش
لدَّْين، وبيع املعدوم، وبيع حبل ن باعلى بيع أخيه، وبيوع الغرر، والبيعتني يف بيعة، وبيع الدَّيْ 

(، وبيع احلاضر للبادي، وتلّقي الركبان، وبيوع املصرّاة)122F4( وبيع الِعينة ،)121F3( احلبلة
123F

5( ،
(واملزابنة

124F

(واملالمسة ،)6
125F

(، واملنابذة)7
126F

 .، وغري ذلك)8

                                  
  1/275د اخلطاب االستشراقي قن )1(
 .ها، وإاا ليغرر بغريه فيزيد يف السعرءيزيد يف مثن السلعة وال يريد شرا أن) 2(
 .بيع ما ستلده األجنة اليت ما زالت يف بطون أمهاتا) 3(
 .بيع الشيء نسيئة مث شراؤه ممن بيع له نقداً بثمن أقل) 4(
 .أ�ا كثرية اللنبالشاة وحنوها إذا حبس لبنها يف ضرعها فلم حيلب ليظن من يشرتيها : املصرّاة) 5(
 .بيع معلوم القدر مبجهول القدر من جنسه، أو بيع جمهول القدر مبجهول القدر من جنسه: املزابنة) 6(
 .أن يتفق املتعاقدان على تسليم ما تلمسه يد املشرتي مببلغ كذا: بيع املالمسة) 7(
 .نبذه إليه البائعأن يشرتي الثوب دون تعيني على أن يثخذ الثوب الذي ي: بيع املنابذة) 8(

مد رواس قلعه جي، التعريفات للجرجاين، ومعجم لغة الفقهاء لألستاذ الدكتور حم: وراجع يف التعريفات السابقة كلها
 .على حروف اهلجاء وكالمها مرتب
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(حة اجلاهليني اليت ال تتوافق مع كرامة اإلنسانأنك األمر يفذا وهك
127F

تدنو به و  ،)1
حلِّل، واملتعة، والنكاح بال ويل، والنكاح يف . صاف احليوانم نم

ُ
كثنكحة الشغار، وامل

الِعّدة، ونكاح احملّرمات بالنسب أو بالرضاعة أو باملصاهرة، وغري ذلك مما ألغاه اإلسالم 
(وأبطله

128F

  .اً هلم وتشريفاً محًة بالعباد، وتكرمير  ،)2
طر اُهللا الناس عليها، فقد أبقاه اإلسالم، ف ا كان موافقاً للفطرة السليمة اليتأما م

(بل ورّغبهم فيه، ألنّه دين الفطرة
129F

  .يق مصاحل العباد ودرء املفاسد عنهمحقتى لتأ ،)3
ما يف القرآن الكرمي من  صدرتصّور كون الشعب اجلاهلي األّمّي هو م نّ أ: ثاً لاث

–أمثاهلا إالَّ يف أرقى اجلامعات  ملّ لتشريعات البالغة يف الّدقة واإلتقان حّداً ال ُميكن تعا
(ا سبق أن اعرتفت بذا باحثة غربيةمك

130F

يُعدُّ هذا التصّور أمراً غريباً ال يستقيم مع  ،- )4
(ما يّدعيه املستشرقون من التزام الَنهج العلمي يف تفكريهم وأحباثهم

131F

5(. 
 -رأينا امك–إّن إقدام املستشرقني على مثل هذه الفرية الواهية : لرياً، أقو خأو 
دعوى  مبطَّن بكساد أهم بضاعتهم وسالحهم يف حماربة القرآن الكرمي، أال وهوف اعرتا

 .االقتباس من الديانتني اليهودية والنصرانية، وقد تقّدمت مناقشة ذلك أيضاً بالتفصيل

                                  
_ ` m l k j i h g f e d c b a ] : ل اهللا تعاىلاق )1(

 o nZ ]٧٠: اإلسراء[. 
 .اخل... ، وإرث النساء كرهاً وظلم اليتامى ،تاأد البنو ك )2(
صحيح البخاري )) (كل مولود يُولد على الفطرة، فثبواه يهّودانه أو ينّصرانه أو ميّجسانه: (( احلديث الصحيحيفو  )3(

 ).4/2047، و صحيح مسلم 1/465
 .30ص : ظرنا )4(
 .146ص مدخل إىل القرآن الكرمي، لدراز: صّرٍف منتب )5(
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املسثلة ختبطاً عجيباً، وتناقضوا فيها هذه ا يف املستشرقني قد ختبطو  ذا جند أنَّ كفه
(رٍف يّدعي شيئًا مث ينفيه الطرف اآلخرط ، حىت صار كلةري تناقضات كب

132F

ظلُّ تو . )1
ال  -ل موضوعية وإنصافكب–احلقيقة اليت ال جيادل فيها إال مكابر أنَّ القرآن الكرمي 

خالل  ينا ذلك منرأ ميكن أن يكون نتاجًا بسيطًا للمؤثرات اخلارجية، كما قد
، لكرمي هو اهللا تعاىل وحده ال شريك لها نر الوحيد للقرآفاملصد. املناقشات السابقة
  .سورة مثله، ومل يثتوا ولن يثتوا با إىل األبدبتيان اإلالذي حتّدى البشرية ب

                                  
 .Hussain, Asaf et al. (editors), op. cit., pp15-16: أ ما جاء يفر واق )1(
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د أن تناولُت يف املبحثني السابقني أهم املنطلقات املنهجية واأليديولوجية عب 

يعات وغريها، فقد رأيُت أن ر شتملواقف املستشرقني من القرآن الكرمي وما فيه من ال
أخّصص هذا املبحث للجانب التطبيقي فيما خيص التشريعات املالية يف القرآن الكرمي 

(خاصةً 
133F

1( . 
املستشرقون سواء فيما شرعه اهللا تعاىل أو حّرمه من العقود املالية يف  تكّلم دقل

ُشَبه، وأخرى لا القرآن الكرمي، فكان كالمهم يف ذلك يتَّسم تارًة بالتشكيك وإثارة
 .ثًة بإطالق التهم جزافاً بال دليلالبالنقد الصريح جلوهر هذه العقود ومضامينها، وتارًة ث

شيئاً من أقاويلهم موثّقًة من بع  أشهر كتبهم، مث مناقشتها ففي املطالب اآلتية نعرض 
 . مناقشًة علميًة بعون اهللا تعاىل وتوفيقه

(ود الماليةقعلما يتعلق با: طلب األولملا
134F

شروعة في القرآن ملا )2
 الكريم
 :ا جاء عنهم يف هذاممف
: دائرة املعارف اإلسالمية يف )Joseph Schacht()135F3(ل يوسف شاخت و ق 

يف املعامالت ) رهاٌن مقبوضة(تقدَمي الّرهون ) 283: سورُة البقرة(القرآُن الكرمي  عشر ((
                                  

ولعل ذلك يتم يف حبث آخر . داً ج لو أردنا تناول مجيع أبواب التشريع يف القرآن الكرمي بذا الصدد لطال بنا األمر ذإ )1(
 . إن شاء اهللا

شرح جملة األحكام العدلية . (مايظهر أثره يف متعلقه عو ر خر على وجه مشق كل من اإلجياب والقبول باآللّ عت: عقدلا )2(
 . البيوع بثنواعها: ومن أهم العقود املالية) 65لسليم رستم ص

م، وعمل أستاذاً يف أكثر من جامعة منها 1969و 1902تشرق أملاين متخّصص يف الفقه اإلسالمي، عاش بني سم )3(
 ).368-366بدوي صقني للدكتور عبد الرمحن ر شت موسوعة املسيفانظر ترمجته . (جامعة القاهرة



 47 

وذلك يف تقرير واضٍح للتقليد . مكتوبة ةقيا تعذر إعداد وثإذالتجارية احملدودة األجل، 
  .))القانوين لعهد ما قبل اإلسالم

The Kur'an (ii. 283), obviously in confirmation of pre-Islamic 
legal usage, provides for the giving of pledges (rihân P

un
P 

makbûda) in business in which a definite period is concerned, if 
the preparation of a written document is impossibleP

(
136F

1)
P.  

تثثّر القانوُن التجاري اإلسالمي احلديُث العهِد  له((: ل يف موضع آخروقا
ون واحلياة االقتصادية للشعوب اليت مت دجمها يف اإلمرباطورية اإلسالمية؟ مسثلٌة بالقان

ت من املمكن اآلن اإلجابة عليها يقيناً اب يف املاضي، إّال أنه دار النقاش حوهلا كثرياً 
 .))باإلجياب

The question whether nascent Islamic commercial law was 
influenced by the law and economic life of the peoples 
incorporated in the Muslim empire, has been much discussed in 
the past but can now be definitely answered in the affirmativeP

(
137 F

2)
P.  

 بال شكٍ  -وصل القانون التجاري يف مكة ما قبل اإلسالم  دلق((: ول أيضاً قيو 
فالتجارة اليت عليها وحَدها اعتمد وجود املدينة، قد بلغت  مرحلًة معّينة من التطّور؛ -

] يعين القرآن[ هنإهنالك من اهليمنة ما جيعل القرآن ال يشري إليها بكثرة فحسب، بل 
  .))أفكار دينيةن قد استخدم عدداً من املصطلحات التجارية للتعبري ع

Commercial law in pre-Islamic Mecca had undoubtedly reached 
a certain level of development ; the trade on which alone the 
existence of the town depended, occupied such a predominant 
place there that the Kur'an not only referred to it often but used a 

                                  
(1) EI (First Edition) vol. vi p. 1105 : وكرر الرأي نفسه يف،  An Introduction to Islamic Law 

pp.11-12  
(2) EI (New Edition) vol. i p.1112 
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number of technical terms of commerce to express religious 
ideas P

 (
138F

1)
P.  

 C] : عز وجل املستشرق روبرتس فقد عّلق على معىن قول اهللا امأ

D E F G H I KJ L M N 

O P Q R S UT Z ]ويف((: ئالً اق ] ١٩٨: البقرة 
ليقوموا بالتجارة حىت وهم يف مناسك احلّج، ] للمسلمني[حني أن إذناً كامًال قد أُعطي 

ّن احلماس الذي اخنرط به إف -]من سور القرآن[ا نعلم من سورة أخرى موك–ومع هذا 
فقد كان حزينًا جدًا حني رآهم . يف وقت النيب مل يكن مرضًيا له متاماً  العرب يف ذلك

ينسحبون دفعًة واحدة، تاركينه ليلقي اخلطبة وليس أمامه سوى  -اقرتبت قافلةٌ  دوق–
 .))اآلية التاسعة فما بعدها: 62هذا ما نقرأه يف السورة رقم ف .مقاعد خالية

While, however, full permission is thus given to trade, even 
when on pilgrimage; yet, as we learn from another Sura, the zeal 
with which the Arabs of the Prophet's time gave themselves up 
to this was not altogether pleasing to him. He was much grieved 
to find them, on the approach of a caravan, withdrawing en 
masse, leaving him to preach to empty seats. So we read in Sura 
62:9 ff.P

(
139F

2)  

: ذي قاللا) Heffening(رق هيفينينغ تشريب من هذا ما جاء عن املسقو  
] صلى اهللا عليه وسلميعين النيب [تثثري األفكار الزهدية النصرانية، تبّدل سلوكه  تحت((
و التجارة؛ صحيٌح أنه مل يستنكرها، لكنه أصبح اآلن يرى فيها شيئًا قد يعوق حن

 . ))ةعبادة اهللا وعن أداء الصال املؤمنني عن

                                  
(1) Ibid, p1111 
(2) Roberts, Robert. op. cit. P.99  
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Under the influence of Christian ascetic ideas, his attitude to 
trade was modified; he does not condemn it, it is true, but he 
now sees in it something which may detain believers from the 
worship of God and from performing the salat P

(
140F

1)
P. 

 :ناقشةحليل والمتلا
لنصوص السابقة مجلة أموٍر تعّرب عن الرؤية االستشراقية ملا شرعه اهللا ا تحو  دقل

ولعل . تعاىل يف القرآن الكرمي لعباده من عقوٍد تتصل بعالقة بعضهم ببع  بيعًا وشراءً 
 :أبرز تلكم األمور ما يلي

سب، المي ليس بثعراف وتقاليد اجلاهليني فحستثثر التشريع املايل اإل نّ أ -1
 .وانني السائدة يف التمعات اليت دخل أهلها يف اإلسالم يف مراحل الحقةقلابل وحىت ب
القرآن الكرمي كثريًا ما يشري إىل مسائل البيع والشراء، بل ويستخدم  نّ أ -2

رة على جامصطلحات جتارية للتعبري عن أفكار دينية، وذلك نتيجًة هليمنة الت
 . التمع املّكي قبل اإلسالم

نتيجة التثثّر بالفكر  يع واالهتمام بالتجارة قد تقّلص أو تبّدلجشتهذا ال أنّ  -3
 . الزهدي النصراين
 :خالصة ما جاء يف كالم املستشرقني، وإليكم مناقشة ذلك كله فيما يلي هذه

ما يتعلق بزعمهم تأثّر التشريعات المالية في اإلسالم بأعراف وتقاليد يف: الً و أ
مع ضرب أمثلة للعقود املالية اجلاهلية اليت ألغاها  كلذدمت مناقشة ، فقد تقالجاهليين

وال أرى ضرورًة إلعادة الكالم هنا . اإلسالم نظرًا ملا تشتمل عليه من ظلٍم واعتداءٍ 
(فلرياجع هنالك

141F

2(. 

                                  
(1) EI (First Edition) vol. viii p. 747. 

 .43 ص: ظرنا )2(
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من تثثر التشريع اإلسالمي أو اقتباسه  واما أريد الرتكيز عليه هنا هو ما زعم لكن
ال سيما أّن هذا االّتام يثيت من رجٍل .  اإلسالميف تات اليت دخلمن قوانني التمع

يُعترب من أشّد املستشرقني سعيًا وراء إخرا  التشريع أو الفقه اإلسالمي من إطاره 
مدخل إىل القانون ((ه  كتابيفذلك صنيعه  نمو . احلقيقي وإلباسه زّي القوانني الوضعية

التقسيمات القانونية،  سسأاإلسالمي على حيث عمد إىل تقسيم الفقه  ))اإلسالمي
... األحوال الشخصية، املِْلكية، االلتزامات العامة، االلتزامات يف العقود خاصًة : مثل
وهذا التقسيم هو السائد اليوم يف مجيع ما يسمى بثقسام القانون اإلسالمي . اخل
 لدوليع جامعات ايف كليات القانون يف اجلامعات الغربية، بل وحىت يف مج) ة الشريع(

(اإلسالمية اليت تدرَّس فيها الشريعة باللغة اإلجنليزية، كالباكستان، وماليزيا، ونيجرييا
142F

1( .
د اعترب الدكتور مصطفى األعظمي ذلك من أوجه حماربة القرآن الكرمي ودعوى قو 

(استمداده من املصادر األجنبية
143F

2(  . 
أخرى، سواء  نكرّح به يف أما أملح إليه شاخت يف النص السابق هو ما قد ص وما

(يف دائرة املعارف اإلسالمية نفسها أو يف كتبه األخرى
144F

ن أّن التشريعات اإلسالمية م ،)3
و كان هذا رأياً لو . أو ما يسّميه هو بالقانون اإلسالمي قد اسُتمد من القانون الروماين

ب آخرون هلم شاذًا له هو وحده هلان األمُر، لكن قد سبقه وحلقه يف القول به كّتا
، واألملاين فون كرميري، جولدزيهرالري :  االستشراقي، ومن أبرزهماملم يف الع�ز و 

(واهلولندي دي بور
145F

4( . 

                                  
: ملؤلفاو ( Zubair, A. Sharia in Our Citadels of Learning, Unilorin, 2003, pp.25-28: رظان )1(

موقع كلية : ، وراجع أيضاً )ية القانون جبامعة إلورن النيجريية، ورئيس قسم الشريعة اإلسالمية فيها سابقاً كلعميد  
 ))www. iiu.edu.my/laws((إلنرتنت ماليزيا على ا يفمية العاملية القانون باجلامعة اإلسال

(3) Al-A'zami, M.M. The History of the Qur'anic Text… pp. 305-306  
 The Origins of Muhammadan Jurisprudence و ،An Introduction to Islamic Law: لثم )3(
 . 450-2/448نقد اخلطاب االستشراقي : جعار  )4(
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مهم هذا جمرد افرتاء واّتام ليس هلم عليه أي بّينة، كما سنرى من خالل الوك
 :النقاط اآلتية

 نو مالعّباسي املثا يف عهد اخلليفة جهيح أّن حركة الرتمجة اليت بلغت أو حص -1
لكن . قد أمكن معها نقل كثري من العلوم واملعارف إىل العربية لغة اإلسالم واملسلمني

يف حني أّن الرتمجة هذه مشلت ميادين خمتلفة من طٍب، وهندسٍة، وفلٍك، وجغرافيا، 
لالتينية أو ا ل أي كتب أو مراجع قانونية سواء منفٍة، وغريها، فإّ�ا مل تطوفلس
(يةاليونان

146F

هذا أّن ابن الندمي يف الفهرست ذكر يف صفحات كثرية أمساء  دؤكّ يو . )1
(املرتمجني والكتب املرتمجة من األمم األخرى، وليس فيها كتاب قانوين واحدٌ 

147F

2( ! 
الفقه اإلسالمي قد تطّور وبلغ شثوًا من التقّدم والرقي قبل أن يتم هذا  نَّ أ -2

مصادر قانونية أجنبية عند  ىلة إجاا احلنيف حبفلم يكن شرعن. االتصال الثقايف أصالً 
ًة طريًّة، ضّ غ صلى اهللا عليه وسلمتكوينه؛ حيث كانت اآليات القرآنية تنـزل على النيب 

مث ِمْن بعِده وجد اخللفاء الراشدون وَمْن بعَدهم يف القرآن والسّنة ما يكفي الستنباط 
 . نصٍّ ُحكٍم لكل نازلة، إما نصاّ وإما قياساً على 

 تكن حباجة إىل أي مصدر قانوين أجنيب حىت عند مل ةأّن الشريعة اإلسالمي امك
، ه198اكتمال بنائها؛ وليس أدّل على ذلك من أّن املثمون إّاا توّىل اخلالفة سنَة 

هم اهللا رمح–اإلمام أمحد بن حنبل : بينما والدة آخر أئمة املذاهب الفقهية األربعة
لعلم والفقه قبل أن يتوّىل اب ، وقد صار إمامًا مشهودا لهه164كانت يف عام   -مجيعاً 

                                  
غريب من اإلمرباطورية الرومانية، بينما اليونانية هي السائدة يف القسم الشرقي منها بعد انقسام ة القسم الغل التينية هيلا )1(

 . اإلمرباطورية إىل شطرين
 . 441-331الفهرست البن الندمي ص: ، وانظر464/ 2د اخلطاب االستشراقي قن )2(
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(املثمون مقاليد احلكم، ويثمر حينئٍذ برتمجة علوم الرومان واليونان
148F

ُوجد من هؤالء  لب .)1
دمه أي أرض كانت ختضع ق من مل تطث -ه اهللارمح–األئمة أمثال اإلمام مالك بن أنس 

فة الرومان أو اقثفكيف يُظّن مبثله التثثر ب. حلكم الرومان، إذ ظل يف احلجاز حىت تويف
 قانو�م؟
سلمون  املدارس القانونية الرومانية املوجودة يف البلدان اليت فتحها امل نّ أ -3

لكم املدارس ت وآخر. بْت قبل دخول املسلمني هلذه البالدكانت إما قد أُغلقت أو َخرِ 
 ل والكوارث الطبيعية اليتمدرسة بريوت القانونية اليت كانت قد خربت بسبب الزالز 

قبل فتح املسلمني إياها وسائر بالد  يأ. )149F2(م551ربت املدينة، وبلغت ذروتا سنة ض
 رضي اهللا عنهيف أول خالفة عمر بن اخلطاب  )م635/ه13(الشام خبمسٍة ومثانني عاماً 

)
150F

احتون وت يوم دخلها املسلمون الفري ب((د جاء يف املوسوعة الربيطانية نصًا أّن قو .  )3
())عظمها متهدِّمةً م م، كانت ما تزال يف635سنَة 

151F

4(.  
وبشهادة  -اف إىل ذلك كّله أّن املدارس الفقهية اإلسالمية املشهورة يض -4

حيث  - مل ينشث شيء منها ال يف اإلسكندرية وال يف بريوت - املستشرقني أنفسهم
لعلم النبوي هو وإّاا نشثت حيث كان ا - كانت توجد مدارس القانون الرومانية

(نّورة وبغدادملا السائد كاملدينة
152F

5(.  

                                  
 . 343-325، 280-10/274جع البداية والنهاية البن كثري ار  )1(

(2) The New Encyclopaedia Britannica (Macropaedia) vol. xiv, p. 845  
  .فما بعدها 7/18البداية والنهاية : ظرنا )3(

(4) The New Encyclopaedia Britannica, op. cit. vol. xiv, p. 845 

 . صرف يسريتب – 2/470د اخلطاب االستشراقي قن )5(
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ا ال جدال فيه أيضا أّن أئمة الفقه اإلسالمي سواء يف عهد الصحابة أو ومم -5
ولذا، .  أو تابعيهم مل يطّلعوا على أي مرجع قانوين مرتجم من القانون الرومايننيالتابع
 . )153F1(ةنانية يف اللغة الفقهية األصيليكاد يوجد لفظ واحد مستعار من الالتينية أو اليو  ال

رآن قلاعن دعواهم هيمنة المصطلحات التجارية في  امأ :ياً ناث
فهدف  إخل…ربط ذلك بسيطرة التجارة على التمع املّكي قبل اإلسالم و  ،الكريم

من أّلف القرآن  وه صلى اهللا عليه وسلماملستشرقني من هذا هو اإلحياُء بثّن النيب 
فصار يعّرب كثريا  ،ةل أنّه تثثر باجلو التجاري السائد يف بلدته مكّ الكرمي، بدلي

. س. س: ومن املستشرقني الذين أسسوا هلذه النظرية التلفيقية. مبصطلحات جتارية
 The Commercial(ات التجارية الالهوتية يف القرآن لحاملصط: توري يف كتابه

Theological Terms of the Koran()154F2( . هذا يف األسطر القادمةوابنا عن جو: 
ومشتقاتا يف  ))الشراء((و ))البيع((و ))التجارة(( ركد تتبعُت مواطن ذ لق -1

 ))احلرث((و ))الزرع((ددها اإلمجايل وعدد مرات ذكر ع القرآن الكرمي، مقارنًا بني
(! ومشتقاتا، فوجدُت أّن العدد اإلمجايل لألخري أكرب من األول ))النبات((و

155F

ألمر ا ،)3
ومن لّف  تخاذي يّدل على هشاشة األساس الذي قامت عليه نظرية توري وشال

لفَّهما من املستشرقني؛ فاأللفاظ املتعلقة بالزراعة وما إليها أكثر من اليت تتعلق بالتجارة، 
 فثين احلّجة يف نظريتكم الساقطة هذه؟

                                  
 . 470و2/464صدر نفسه ملا )1(
 . Ali. M.M. op. cit., pp.315-316: ظران )2(
 .مرة 25: مرات، شراء 10: مرات، بيع 9: ارةجت )3(

املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبد : انظر(مرة  27: مرة، نبات 14: مرة، حرث 14: عزر  
 ).الباقي
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ور ومشتقاتا هي يف الس ))زرع((مة كلأكثر اآليات اليت وردت فيها   نّ إ -2

 B C] : قوله تعاىل يف السور املدنّية منها شيء إال ما ورد يفاملكّية، بل ليس 
D E F G H I J K L M N 

O P RQ Z ]٢٩: الفتح [.  
من املستشرقني َمن يكابر  -ما كشفنا عنه ههنا من احلقيقة دبع –هناك  لهف
عني ومل يكونوا لب أحداث التاريخ رأسًا على عقب بدعوى أّن أهل مّكة كانوا مزار قيف
لن أتعّجب إذا ُوجد منهم َمن يذهب هذا  -هللاوا–ال إخاهلم يفعلون، ولكنين . ّجتاراً 

 . املذهب أيضاً، فديد�م دائماً إنكار الواضحات واّدعاء املستحيالت
 مسائل التجارة، والبيع والشراء، ىلإ ا إشارات القرآن الكرمي وتطرقهمأ -3

ستشرقون أّن هذا أكرب ملجه النشاط اإلنساين املباح، فليعلم اوالزراعة، واحلراثة وسائر أو 
تكفل ال باجلوانب الدينية لإلنسان فحسب، يدليٍل على أّن ديننا منهج حياة متكامل 

عية أو تربوية أو جتمابل با وبسائر جوانب احلياة املختلفة؛ اقتصاديًة كانت أو ا
(ما لقيصر لقيصر، وما هللا هللاتُعطي ((وليس كمّلة هؤالء القوم اليت . سياسية

156F

فكل  ،)) )1
 .شيء عندنا معشر املسلمني هللا، وال شيء خير  عن إرادته كوناً أو شرعاً 

صلى اهللا عليه  زعم بأّن موقف القرآن والنبيال نعوأما : ثاً لاث
فقد  ،لزهدي النصرانيا رنتيجَة التأّثر بالفك التجارة قد تبّدل نم وسلم

عوى التثثر بالنصرانية أو غريها فيما مضى مبا فيه غنية إن سبق أن ناقشُت مسثلة د
(شاء اهللا

157F

 : ، وأضيف هنا أيضا ما يلي)2
                                  

، من األناجيل 20/25اوق، و إجنيل ل22/21و إجنيل مّىت  12/17إجنيل مرقس: نص ما جاء يف كل من وهذا )1(
 . األربعة املقدسة لدى النصارى

 .املبحث الثاين من البحث : جعار  )2(
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 ينينغفيهاملستشرقني أنفسهم قد تناقضوا يف هذا الزعم، ففي حني يّدعي  أنَّ  -1
ثر بالفكر النصراين الذي ال أساس له كما تقّدم، يرى ثتلأّن السبب هو ا -راً و ز –

بب إّاا هو ما لوحظ من احلماس الزائد لدى بع  املسلمني يف روبرتس أّن الس
داٍع لكل هذا التخّرص والتخمني، ومن مث ن فهل م. مزاولتهم األعمال التجارية

 ؟كما سيثيت ذكره  التناق  والتعارض، وسبب نزول اآلية واضٌح ومعلوم
(يعرف حاَل رؤساء الكنيسة وأقطابا يف العصور الوسطى نإنَّ مَ  مث -2

158F

ال و  ،)1
سيما فيما يتعلق حبب املال واالنغماس يف احلياة املادية، يتعّجب من دعوى هيفينينغ 

يف صرف أحٍد عن التجارة والسعي وراء ر هذه من أّن النصرانية املوجودة آنذاك تؤثّ 
أساسيا لقيام احلركة االحتجاجية  ازءً ج ةأليس هذا الطغيان املادي للكنيس. املادة

اليت كان مؤسُِّسها مارتن لوثر يومًا ما يعرض على الناس صورًة للمسيح الربوتستانتية 
(كلو يطرد الباعة من اهليهو عليه السالم، 

159F

صورًة أخرى للبابا آنذاك وهو يبيع و  ،)2
(الغفرانات، وأمامه أكداس مكّدسة من الذهب

160F

3(. 
يف آخر سورة اجلمعة، فهو كما أخرجه  يتا عن سبب نزول اآلية الأم -3
 صلى اهللا عليه وسلمأنَّ النيب (( -ي اهللا عنهماضر –خان عن جابر بن عبد اهللا الشي
ن َخيطب قائًما يوم اجلمعة فجاءت عري من الشام فانفتل الناس إليها، حىت مل يبق اك

                                  
يت  الطلح تارخيي يطلق على الفرتة الزمنية صم: ))Medieval Ages((قرون أو العصور الوسطى يف العامل النصراين، لا )1(

بالذكر أن املؤرخني مل يتفقوا على حتديد  ريدومن اجل. ديثةكانت بني سقوط احلضارة القدمية وقيام احلضارات احل
. ( م1550م أو 1517م وعام 250وحاصل ما قيل فيها يرتاوح بني عام . تاريخ بداية هذه القرون أو �ايتها

، و دائرة املعارف الكاثوليكية اجلديدة )أ( 19/38ة ي، و الدائرة األمريك15/403الدائرة الربيطانية : انظر
 ). 3اد املنفلوطي صجل) املسيحية يف العصور الوسطى(ملسيحية ايخ ، و تار 10/951

 . 17-11/15، و إجنيل مرقس 13-21/12إجنيل مّىت : ب ما جاء يف كتبهم املقّدسة، انظرسح )2(
 .59-58للمؤلف النصراين عزت زّكي ص) املسيحية يف عصر اإلصالح(تاريخ املسيحية : رأ ما جاء يفقا )3(
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 H I J K L] : فثُنزلت هذه اآلية اليت يف اجلمعة. رجالً ر إال اثنا عش
M N O QP Z(()

161F

1( . 
م ظّنوا أال شيء عليهم يف ترك مساع اخلطبة، ال د قيل إّن سبب انصر قو   افهم أ�َّ

صلى اهللا عليه سيما وقد ورد يف بع  الطرق أّن احلادثة إاا كانت يف زمن كان النيب 
(ّدم فيه صالة اجلمعة على اخلطبة كالعيدينقي وسلم

162F

هذا ((: قاضي عياضلا لاق.  )2
صلى اهللا عليه  عون الصالة مع النيبأشبه حبال الصحابة واملظنون بم أ�م ما كانوا يد

())وسلم
163F

3(. 
ؤّكد هذا أنّه مل يُنقل ال برواية صحيحة وال ضعيفة وال حىت موضوعة أّ�م قد يو  

ة احلكم الشرعي يف األمر معلومًا واضحاً ر عادوا ملثل هذا بعد ورود النهي، وصريو 
أ يقّدم دب اهللا عليه وسلمصلى أّن النيب  -ه اهللامحر –ففي مراسيل أيب داود . مبالنسبة هل

ال  ناك((اخلطبة على الصالة يوم اجلمعة عقب نزول هذه اآلية، وأنّه من ذلك احلني 
 صلى اهللا عليه وسلمث بعد الّنهي، حىت يستثذن النّيب خير  أحٌد لرعاٍف أو حلدَ 

())ديثحلا...
164F

4(  . 
اخلطبة  يقليل(( صلى اهللا عليه وسلم ا زعم روبرتس أّ�م قد تركوا النيبمأ -4

يه جتين واضح على أحداث السرية، وسوء ظنٍّ فف ))وليس أمامه سوى مقاعد خالية
بال -الروايات اليت ذكرت احلادثة نّصت كلها  ذإ. صلى اهللا عليه وسلمبصحابة النيب 

                                  
 .، واللفظ له2/590و مسلم  ،316/ 1بخاري لا )1(
، )62ح 105انظر املراسيل بتحقيق الشيخ شعيب األرناؤوط ص(جاله ثقات ر  جه أبو داود يف املراسيل بإسنادر خأ )2(

 .4/368، و تفسري ابن كثري 18/110تفسري القرطيب : وانظر كذلك
 .6/152ح النووي على مسلم ر ش )3(
  .))رجاله ثقات((: وطؤ ان، وقال األر 62 ح 105راسيل صملا )4(
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 ملو  صلى اهللا عليه وسلم على أّن مثة عددًا من احلاضرين بقوا مع النيب -استثناء
(عشر دحددهم أربعون، وقيل ثالثة عشر، وقيل أقيل إّن ع. ينصرفوا

165F

أصح ما ورد و  ،)1
اثين عشر رجًال، كما يف رواية الشيخني املذكورة آنفاً، منهم صاحباه أبو ا فيه أ�م كانو 
 روايات أخرى أّن راوي احلديث جابر يفو .  )166F2(-ي اهللا تعاىل عنهماضر –بكر وعمر 
(ن منهماك رضي اهللا عنه

167F

عثمان وعلي، وكبار : لفاء الراشدينكذلك بقية اخلو  ،)3
(والزبري، وسعد بن أيب وقاص وعبد الرمحن بن عوف، وغريهم ،ةالصحابة كـطلح

168F

4(، 
  .ضي اهللا تعاىل عنهم وعن سائر الصحابةر 

 يفذلك ما أشار إليه هذا املستشرق نفسه من مشروعية التجارة يف احلّج كو  -5

 C D E F G H I KJ Z] : قوله تعاىل
إّن هذا مما يؤّكد كون اإلسالم دينا متكامًال، يشرع للمسلمني ما  :ولقنف. ]١٩٨: البقرة[

وهذا ما يّتضح من سبب . يصلح به دينهم ودنياهم دون أن يعيق جانٌب اجلانب اآلخر
: قال -رضي اهللا عنهما-نزول اآلية الكرمية، فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس 

أسواقا يف اجلاهلية، فتثمثوا أن يتجروا يف املواسم،  ازلت عكاظ وجمنة وذو اناك((

 يف C D E F G H I KJ Z] : فنـزلت
())مواسم احلج

169F

(حر  عليكم يف البيع والشراء قبل اإلحرام وبعده ال: يأ. )5
170F

يف و  ،)6

                                  
 . 110-18/109تفسري القرطيب : ظرنا )1(
 .2/590صحيح مسلم : ظرنا )2(
 .2/590رجها مسلم أيضاً خأ )3(
 . 18/110تفسري القرطيب : ظرنا )4(
 . 4/1642يح البخاري حص )5(
 . 2/293سري الطربي فت )6(
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وإبطاٌل ملا كان عليه املشركون؛ إذ كانوا  ،يعتنايف املقصد الشر  الذلك بياٌن أّن التجارة 
(رة للُمحرِم باحلج حراًمايرون التجا

171F

اآلية دليل على جواز  يفف((: ل اإلمام القرطيباق. )1
شركاً، وال خير  ن التجارة يف احلج للحا  مع أداء العبادة، وأنَّ القصد إىل ذلك ال يكو 

 . هللا تعاىل أعلماو . )172F2( ))به املكلف عن رسم اإلخالص املفَرتض عليه
حّرمة في القرآن ملا لماليةما يتعلق بالعقود ا: طلب الثانيملا
 الكريم 
 :ا جاء عنهم يف هذاممف
األصل ((سلسلة أحباثه املوسومة  يف) C.C. Torrey(توري . س.س لقو  

ع ذلك هناك قضايا مهمة مل تنظمها أيُّ قوانني عربية عامة، مف((: ))اليهودي لإلسالم
دين، وهل ك: قوانني معيَّنة فيها كان أمرًا ضروريًا أو مستحسناً  وَسنُّ 

َ
يفية التعامل مع امل

جيوز للمسلم أن يثخذ الربا إذا أقرض أخاه املسلم؟ وهل حيق لإلنسان أن ميارس جتارته 
أسئلة مثل هذه وأخرى مما يعاجله  عة كيفما يريد كما يفعل يف األيام األخرى؟ميوم اجل

م خاصًة استخر  أجاب عنها املشّرعون العربانيون والشُّراح؛ ومن قرارات ق أنالقرآن، سب
  .))يعَتهر ش] صلى اهللا عليه وسلم[حممٌد 

There were nevertheless matters of importance, not regulated by 
any general Arabian laws concerning which some prescription 
was necessary or desirable. How should debtors be treated? 
Should the Muslim exact interest when making a loan to his 
fellow-Muslim? May a man pursue his trade on Friday as freely 
as on other days? Questions similar to these, and to still others 
with which the Koran deals, had been answered by the Hebrew 

                                  
 . 557تحرير والتنوير البن عاشور صلا )1(
 .2/413لقرطيب اسري فت )2(
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lawgivers and interpreters; and it is from their decisions 
especially that Mohammed derives his own doctrineP

(
173F

1)
P. 

كون الفقرات   نّ إ((: من دائرة املعارف اإلسالمية ))الربا((ول شاخت يف مادة قيو 
تعود إىل العهد املدين، وكون اليهود قد ُوّخبوا  ]يف القرآن[الرئيسة اليت هي ضد الربا 

إىل تعّرف النيب  هذا احلظر، لَُيوحيان بثن حترمي الربا يف اإلسالم يرجع سببه وابثّ�م انتهك
على معَتقدات اليهود وممارساتم يف املدينة، أكثر من  بٍ ر ق نع] صلى اهللا عليه وسلم[

  .))ع يف مّكةضا صلة ذلك باألو 
The fact that the principal passages against interest belong to the 
Medina period and that the Jews are reproached with breaking 
the prohibition, suggests that the Muslim prohibition of ribâ 
owes less to conditions in Mecca than to the Prophet's closer 
acquaintance with Jewish doctrine and practice in MedinaP

(
174F

2)
P. 

 
مدخل إىل القانون ((: ام نفسه بل وبالعبارة ذاتا تقريبًا يف كتابهر االتّ رّ كو 
())اإلسالمي

175F

3(. 
من [ملعلوم على نطاق واسٍع يف الوقت املبّكر ا رمألا((: ال يف موضع آخرقو  

هو أّن الربا احملّرم يف القرآن، على ما يبدو، إّاا هو أخذ الزيادة ] تاريخ اإلسالم
؛ وما عدا هذا فينبغي اعتباره )وصًا يف األموال واألطعمةخص(على القروض ) الفائدة(

  .))تطّوراً الحقاً 
What was generally understood in the earliest period as the ribâ 
forbidden in the Kur'an, seems only to have been interest on 
loans (chiefly of money and foodstuffs); anything that goes 

                                  
(1)Torrey, C.C. The Jewish Foundation of Islam: Mohammed's Legislation p. 9 of 14 

(Electronic copy on the website: http://answering-islam.org.uk/Books 
(2) EI (First Edition), vol. vi p.1148 . 

 .)An Introduction to Islamic Law: النسخة اإلجنليزية( 13ص )3(
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beyond this is to be regarded as a later development P

(
176F

1)
P . 
للربا أيضاً، فإنَّ التشريعات  ةبسالنبو ((: توري. س. سياق آخر، قال سيفو 

ال جيوز للمسلم أن يثخذ ربا من أخيه املسلم، : العربانية القدمية قد أُعيدت يف القرآن
: 2قارن بني القرآن ( املسلمني ولكن ال وجود لتقييد كهذا عندما يتعامل مع غري

 .)19: 23سفر التثنية  و 25: 22وبني سفر اخلرو   276-279
 

In regard to usury, also, the old Hebrew enactments are repeated 
in the Koran. The Muslim must not exact interest from his 
fellow-believer, but there is no such restriction when he is 
dealing with non- Muslims (cf. 2:276-279 with Ex. 22:25 and 
Deut. 23: 19)P

(
177F

2)
P. 

 
: ))القوانني االجتماعية يف القرآن((ن هذا ما قاله روبرتس يف كتابه ع  بعيدٍ ريغو 

هل جيوز ألتباعه أن يتعاملوا : ترك مسثلةَ  دق] صلى اهللا عليه وسلم[جد أنَّ حممدا نف((
فمن املرّجح إًذا، أن يكون … مفتوحة متاماً هل الديانات األخرى بالربا أم ال ؟ مع أ
(تعليمات العهد القدميسع االّطالع على او ] صلى اهللا عليه وسلم[حممد 

178F

تعلقة ملا )3
  .))بالربا

 
It will be seen that Muhammed leaves entirely open the question 
whether his followers may or may not practise usury with 
people of another religion … It is more than probable, therefore, 

                                  
(2) EI (First Edition), vol. vi p.1148. 
(3) Torrey, C.C. op. cit., p. 10. 

 . ين األسفار املقدسة لدى اليهود والنصارى معاعي )3(
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that Muhammed was conversant with the Old Testament 
teaching as regards usuryP

(
179F

1)
P. 

أبرهام كاتش، الذي جعل من املستشرق اليهودي األْدهى واألمّر صنيُع  نَّ كل
اإلسالم، حيرم الربا يف  يف(( :ًا للمسلمني، أو ناطقًا رمسًيا بامسهم، فقالنفسه مفتي

  .))لمسحاالت تعامل املسلم مع أخيه املسلم، لكنه غري حمّرٍم إذا تعامل مع غري امل
According to Islam, usury is prohibited in the case of a Moslem 
dealing with a fellow-believer, but not when dealing with a non-
Moslem P

(
180F

2)
P . 

جد يف موضع واحٍد فقط من القرآن اإلشارة و ت((: ول روبرتس يف موضع آخرقيو 
 : ، حيث نقرأ188بقرة، اآلية لا املباشرة إىل الرشوة، وذلك يف سورة

   [k l m n o p q r s t u 
v w x y z { Z …  صلى [ويبدو غريبًا نوعًا ما أنَّ النيب

ئيًال كهذا هلذا األمر املهم، متامًا كما فعل مبسثلة ض أعطى اهتماماً  دق] ه وسلماهللا علي
تتناسب إطالقًا مع  الإنَّ املساحة املخّصصة للموضوع يف القرآن . السرقة أيضاً 

(االنتشار الواسع لشر الرشوة بني احملّمديِّني
181F

] صلى اهللا عليه وسلم[لو أن حممداً و  … )3
ملرء هذا القدر الكبري ا دأعلى من االنتباه يف القرآن، رمبا ال جي أعطى القضية قدراً  دق

  .))من الرشوة يف الدُّول احملّمدية
 
There is only one direct reference made to bribery in the Qorân, 
namely, in Sûra 2, 184P

(
182 F

4)
P, where we read, ((Devour not your 

wealth among yourselves vainly, nor present it to the judges that 

                                  
(2) Roberts, Robert. op. cit., P.105. 
(3) Katsh, Abraham I., op. cit., p.184  

 ! صلى اهللا عليه وسلمحممداً  غرضة فكثننا نعبدهكذا يطلق بعضهم هذه التسمية املو  ،املسلمني: صدقي )3(
 .كما أثبته يف الرتمجة العربية ) 188(صواب لا )4(
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ye may devour a part of the wealth of men unjustly, while ye 
know)) … It seems somewhat strange that the Prophet should 
give to this important matter, as he did also to that of theft, such 
scant attention. The space given to the subject in the Qor'an by 
no means corresponds to the wide prevalence of the evil of 
bribery among the Muhammedans … And had Muhammed 
given more notice to the matter in the Qoran, perhaps one would 
not find so much bribery in Muhammedan countries P

 (
183F

1)
P .  

 
 :حليل والمناقشةتلا
رض املستشـــرقون كعـــادتم إىل بعــ  مـــا ورد النهـــي عنــه يف القـــرآن الكـــرمي مـــن عــت

 العقـود املاليـة، مســتخدمني أسـاليب التشــكيك حينـاً، والطعــن املباشـر حينــا آخـر؛ َعلَّهــم
  

جيدون فيه ثغرات ينفذون من خالهلا لتحقيق أهدافهم املرسومة سلفًا كما شرحنا ذلك 
واحلقيقة أّ�م مل ولن جيدوا أي ثغرة يف كالم العليم احلكيم، ولو . ولألا املبحثيف 

 M N O P Q R S] استمروا يف البحث والتنقيب آالف السنني 

T U V Z ]٤: امللك[. 
 :النقاط ما يلي نمتضمّنت النصوص االستشراقية السالفة الذكر  دقل

ائع اليهود، خاصًة يف شر أُخذت من مجلة من التشريعات املالية القرآنية قد  نَّ أ -1
وأّن كون آيات النهي عن الربا . اجلوانب اليت ليس لعرب اجلاهلية فيها تنظيم معّني 

صلى اهللا عليه اإلسالم إّاا �ى عن الربا نتيجًة ملا اطّلع عليه النيب  مدنّية، دليٌل على أنَّ 
 .هاهجرته إلي عدر اليهود وشرائعهم يف املدينة بافسأ نم وسلم

                                  
(3) Roberts, Robert. op. cit., pp.108-109. 
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الربا احملّرم يف القرآن الكرمي هو ربا القروض، وأّن ما عدا ذلك فتطور جاء  نّ أ -2
 .صلى اهللا عليه وسلمبعد عهد النيب 

القرآن كّرر ما يف كتب اليهود، فقّرر التفرقة بني املسلم وغريه يف جواز  نّ أ -3
 .التعامل بالربا مع الغري

غري كاٍف، ولذلك انتشرت هذه ع الرشوة يف القرآن الكرمي و ضو االهتمام مب نّ أ -4
 .اآلفة بني املسلمني

جممل ما ذهب إليه املستشرقون، وإليكم فيما يلي مناقشته، ومن اهللا تعاىل  اذه
 .نستمد العون والتوفيق

حظ أن هؤالء املستشرقني ما فِتئوا يرّددون شبهة أسالفهم القدمية، الن: الً و أ
باألعراف اجلاهلية تارًة، وبالشرائع اليهودية وى تثثر التشريعات القرآنية عد املتمثلة يف

. ، وهللا احلمدبحثال اتارًة أخرى، وهذا ما قد تصّدينا له يف املبحث الثاين من هذ
واإلضافة اجلديدة يف هذا السياق تكمن فيما أثاره شاخت من كون معظم اآليات 

اليهود يف املدينة،  لسور املدنّية، وربط ذلك بوجوديف اعن الربا هي  هىالقرآنية اليت تن
 :وعلى هذا أقول. واحتكاك املسلمني بم

. نَّ التحذير من الربا ليس يف السور املدنية فقط، بل يف سورة مكّية أيضاً إ -1 

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ { |] : قال اهللا تعاىل يف سورة الروم
§ ©¨ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ Z ]الروم :

أّن معىن الربا هنا هو  -ه اهللارمح–بصري ث نُقل عن بع  السلف كاحلسن اليح. ]٣٩
(الربا احملّرم

184F

القرآن مل ينه عن الربا إالّ  نّ أهذا يسقط زعم هذا املستشرق وغريه من بف .)1

                                  
 .4/227للشوكاين ، و فتح القدير 6/304زاد املسري البن اجلوزي : ظرنا )1(
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ى شرائع اليهود وممارساتم يف املدينة بعد لع صلى اهللا عليه وسلمبعد ما اطّلع النيب 
 . اهلجرة

نهي عن الربا مدنّية، فذلك له ما ما عن كون معظم اآليات الواردة يف الأ -2 
 هم أشد أكلة الربا، فلما كان التمع املدين آنذاك -ا هو معلوممك–فاليهود . يربّره
ناسب أن يُزاد يف النهي عن هذه  - ى عكس التمع املّكيلع –م عددًا منهم ضي

 . واهللا تعاىل أعلم. اآلفة وتنويع اخلطاب يف ذلك مبالغًة يف التحذير
وق هذا كّله، فمن املعلوم أّن شرائع اإلسالم أتت متدّرجًة حلكمة إهلية فو  -3 
ًة، بل جاءت بالتدر  على مدى دحاحيث مل ُتشرع الشرائع اإلسالمية دفعًة و . بالغة

عو الناس إىل دين دي صلى اهللا عليه وسلمالنيب  هاالسنني الثالث والعشرين اليت قضا
ربا، وإن كان ذلك مهماً، إّال أنّه ال يبلغ يف األمهية فالنهي عن ال. اهللا ويعّلمهم شرائعه

 نأ فال غرو إذاً . مسثلة النهي عن الشرك الذي كان متفشياً بني العرب اجلاهليني آنذاك
ر بع  الشيء عن النهي عن الشرك باهللا تعاىل واألمر بتوحيده ثخجند النهي عن الربا يت

نات املستشرقني الذين حياولون دْومًا أن وال عالقة لذلك البتَّة بتخمي. وعبادته وحده
 جيعلوا من احلَبَّة قـُّبة، بل األمر كله قد حصل وفق إرادة اهللا اخلالق الذي يعلم ما الذي

  .]١٤: امللك[ Z 2 1 0 / . - ,] باده، ومىت؟ وكيف؟ ح لعيصل

 ،ضأما قول شاخت أيضًا إّن الربا احملّرم يف القرآن الكرمي هو ربا القرو : ياً ثان
لي معه يف هذا ف ،صلى اهللا عليه وسلميب ما عدا ذلك فتطوٌر جاء بعد عهد الن نّ أو 

 :وقفات
هو من أكثر املستشرقني اهتمامًا باجلانب  -رأينا امك–ّن هذا الرجل أ -1 

التشريعي يف اإلسالم، وقد اعرتف أقرانه له بطول الباع ودقّة التخصص يف هذا الال، 
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 -مل يكن كّلها نإ–بالفقه اإلسالمي ة ون معظم املواد املتعلقوال أدّل على هذا من ك
 . ه هومن وضع) االستشراقية(يف دائرة املعارف اإلسالمية 

ن ما أودُّ اإلشارة إليه ههنا أّن هذا الرجل الذي يُّدعى له العلم واملنهجية كل 
عن  اخل، جنده كثريًا ما يكون أسلوبه أبعد ما يكون.. العلمية ودقة التخصص 

األسلوب العلمي، شثنه شثن مستشرقني آخرين ممن سبق احلديث عن مناهجهم يف 
إىل أسلوب التخمني والتقدير العشوائي  ))املٌ ع(( ثإذ كيف يُعقل أن يلج ؛املبحث األول

(ا صنع شاخت ههنامك–
185F

مث ال يقف عند هذا احلّد، بل . مسثلة خطرية كهذه يف - )1
ن أهل القرون املفّضلة بثّ�م قد أضافوا من تلقاء يتمادى فيّتهم عموم املسلمني م
  !؟أنفسهم شيئاً إىل شرائع القرآن

يف احلقيقة ليس جديداً، بل ترديد لقول  انهنَّ ما يومئ إليه شاخت أ-2 
ها لك صلى اهللا عليه وسلم األحاديث املنسوبة إىل النيب ي زعم أنّ لذا جولدزيهرأستاذه 

د أّكد قو . صلى اهللا عليه وسلماألوىل للهجرة، بعد وفاته من ُصنع املسلمني يف القرون 
ف زعم يف موضع آخر أن التثثري اليهودي على موق نيحشاخت نفسه هذا االفرتاء 

(الربا أمر ال جدال فيه لئااألحاديث من مس
186F

بق أن بينُت جانبًا من السقطة سو . )2
(هذا البحث هذه يف املبحث األول من جولدزيهرالعلمية واملنهجية لنظرية 

187F

3( . 

                                  
 ! ين ثاسطر اللا يف ))ى ما يبدولع((وبالتحديد عند قوله . ة العربيةرأ نص عبارته أعاله باإلجنليزية، ومن مث الرتمجقا )1(

(1) EI (First Edition), vol. vi p.1148 
: أّن نظرية جولدزيهر هذه، ومن بعده شاخت قد تصّدى هلا عاملان من علماء املسلمني املعاصرين :يف هناضوأ )3(

ستاذ ألا :، و الثاين))يمالسّنة ومكانتها يف التشريع اإلسال(( :يف كتابه -ه اهللامحر –الدكتور مصطفى السباعي : األول
 Studies in Early( ))دراسات يف الكتب احلديثية األوىل((): اإلجنليزي(الدكتور حممد مصطفى األعظمي يف كتابه 

Hadith Literature(ا اهللا خرياً مه، وقد أفاد كل واحد منهما وأجاد، فجزا . 
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أم ) النسيئة(ّن الربا يف اإلسالم حمّرم حترميًا كلّياً، سواء أكان ربا القروض أ -3 
نصوص النبوية اليت هي مبّينة للقرآن لابربا الفضل؛ األول ثبت بنص القرآن، والثاين 

 > ; : 9 8 7 6 5] : قال اهللا تعاىل. وموّضحة له
= >Z ]نه وتعاىلسبحاقال أيضًا و  ،] ٤٤: النحل : [p q 

r s t u v xw y {z | } ~ ےZ ]احلشر :

 َمن خطثكوم. ]٨٠: النساء[ Z &' % $ # " !] : ال أيضاً قو  ،] ٧
اهللا وبني ما قاله رسوله  هلااملستشرقني وختّبطهم يف مثل هذا حماولتهم التفريق بني ما ق

 A B C D E F G] . صلى اهللا عليه وسلم
H I J K L M N O P Q 

R S T U V Z ]١٥٠: النساء[. 
 يعدو  الف رضي اهللا عنهم اخلالف احلاصل يف ربا الفضل يف زمن الصحابة امأ

وبعد أن تبّني أال تعارض أصًال بني  ،كونه اختالفًا يف فهم النص يف بداية األمر
(حترمي الربا بنوعيهى النصوص الواردة يف املسثلة فقد أمجعت األّمة عل

188F

ارتفع بذلك و  ،)1
 .ألحٍد فيه ، فال متعلَّقالفهذا اخل

حيسم مسثلة التعامل  مل زعم كلٍّ من توري و روبرتس أنَّ القرآن الكرمي: اً ثالث
بالربا مع غري املسلمني، أو أنَّه كّرر يف هذا الصدد ما كان موجوداً أصًال يف التشريعات 

 .اليهودية

                                  
 .4/25قدامة املغين البن : ظرنا )1(
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 :واب عن هذا فيما يليجلا
اإلسالم وعلى كتاب  ىلافرتاًء وكذباً صرحيا عهذا اّتام غريب، بل نعتربه  أنّ  -1
 ! هلم ذلك وا دليالً عليه إن استطاعوا، وأىننطالب املستشرقني أن يقيم و ،عز وجلاهللا 

ن هذه اخلطوة االستشراقية حم  افرتاء وكذب، أّن توري، وهو كو ا يؤّكد  ومم -2
قد استند إىل مقارنة  - زعمه يف –يقّرر اقتباس القرآن لتشريع اليهود يف هذا اجلانب 

ولدى الرجوع إىل . عن الربا يف القرآن الكرمي بفقراٍت من كتابم املقّدس يهنآيات ال
فاء باإلشارة إىل أرقام السور واآليات كتهذه الفقرات اّتضح أّن ما فعله توري باال 

والفقرات فحسب، دون نقل شيٍء من حمتواها متويٌه مقصود وحتريف للنصوص، إْذ 
. ها وبني فقرات البايبل اليت ذكرها أدىن تشابهإلي  اآليات القرآنية اليت أشارليس بني

منصفاً  مث تلك الفقرات لتكون أنت بنفسك حكماً  ،وإليك أيها القارئ هذه اآليات
 :يف القضية

 [ \ ] T U V W YX Z] : اآليات القرآنية) أ(
^ _ ∗ a b c d e f g h i 

j k l m n o p q r s ∗ u v w 
x y z { | } ~ ے ¡ ¢ ∗ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 

¬« ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶Z 
  .] ٢٧٩ - ٢٧٦: البقرة[

أقرضَت فّضًة لشعيب الفقري الذي عندك فال  نْ إ((: قرات العهد القديمف) ب(
 ).25: 22رو  خلا( ))ال تضعوا عليه رباً . له كاملرايب نكت
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. شيٍء ّما مما يُقَرض برباتقرض أخاك بربًا ربا فّضٍة أو ربا طعاٍم أو ربا  ال((
لألجنيب تقرض بربا ولكن ألخيك ال تقرض بربا لكي يبارك الرّب إهلك يف كّل ما متتد 

  . )189F1()20و19 :23تثنية لا( ))إليه يدك يف األرض اليت أنت داخٌل إليها لتمتلكها
 

كيد آخر على أنَّ تثن ما اّدعاه توري من االقتباس أو التكرار ؟ أم أّن هذا يثف
أنَّ املسلمني قد  -را وبتاناً و ز –القوم ال يتورَّعون عن أي شيء يف سبيل اّدعائهم 
 .اقتبسوا هذا التشريع أو ذاك من كتبهم، فاهللا املستعان

، لمني فُحكم الربا يف شريعتنا واضح جلّي ال لبس فيهسملا عندنا معشر امأ -3
 . س ومل ُيرتك شيٌء من ذلك مفتوحاً كما زعم املستشرق روبرت

بالربا أخذًا وعطاًء، سواء أكان تعامله مع  مللقد حّرم اهللا على املسلم أن يتعا
والنصوص الشرعية يف ذلك عامًة، كما رأيناها من خالل اآليات . املسلم أم مع غريه

وها . واألحاديث النبوية الشريفةمية املذكورة أعاله، وكذا غريها من اآليات القرآنية الكر 
: املعىن بوضوح حيث يقولا يقّرر هذ - د أبرز علماء املسلمنيحأ –وي هو اإلمام النو 

وال فرق يف حترميه . وى يف حترمي الربا الرجُل، واملرأُة، والعبُد، واملكاتُب، باإلمجاعتيس((
كان حرامًا يف دار  ،مبني دار اإلسالم، ودار احلرب؛ فما كان حراًما يف دار اإلسال

ثمان أم ب مني، أو مسلم وحريبٍّ، سواء دخلها املسلماحلرِب، سواٌء جرى بني مسل
())بغريه

190F

2( .  
هتمام مبوضوع الرشوة يف القرآن الكرمي، الاما أثاره روبرتس مما أمساه قلَة : عاً راب

 .وحماولة ربط ذلك مبدى انتشار الرشوة يف بع  البلدان اإلسالمية
 :ه يف النقاط اآلتيةتشقنامف

                                  
 . املقّدس يف الشرق األوسط بادار الكت: دارصالعهد القدمي، الرتمجة العربية املعتمدة، إ/ كتاب املقدسلا )1(
  9/295موع شرح املهذَّب لإلمام النووي لا )2(



 69 

د لنا أوًال ما مقصوده باالهتمام؛ إذ إّن هنالك فرقاً ّن على روبرتس أن حيدّ أ -1
. بني االهتمام والتكرار، وليس بالضرورة أن نرى تالزمًا بينهما وبني سلوك املخاطَبني
اورة نملوهذا أمٌر يدركه مجيع العقالء، لذا، فإين أستغرب جلوء املستشرق إىل مثل هذه ا

، أو يُفرتض   .نه كذلكأ - قلاألى لع –يف عمٍل علميٍّ
لو كان زعم روبرتس : على فرض التسليم برتادف األمرين، فإننا نقولو  -2 

فإّن الزىن وحرمته مثالً  ؛هذا صحيحًا النعكس ذلك على التمعني اليهودي والنصراين
(قد ذُكرا يف كتابم عشرات املرّات

191F

اليهودية والنصرانية اليوم  تاعاذا جند التممفل. )1
  زنا، بل وبوسائل وطرٍق شّىت؟غارقة يف رذيلة ال

اثنتني وعشرين : ىت الرشوة نفسها، اليت ورد ذكرها يف البايبل مع مشتقاتاحو  
(مرّةً 

192F

انية يف مشارق األرض صر هل جيرؤ أحٌد أن يّدعي خلو التمعات اليهودية والنف ،)2
ّص ديناً شوة شث�ا شثن األمراض االجتماعية األخرى، ال ختر لاومغاربا من هذه اآلفة؟ 

  .وال شعباً، ومن الظلم اّدعاء عكس ذلك
  يف هذا السياق نفسه نذّكر روبرتس وغريه من مثريي الشَبه، بثنَّ مث -3 

منها النص القرآين . اإلسالم قد اهتم مبسثلة الرشوة وبّني حرمتها يف أكثر من نصّ 
شيخان عن أيب س، باإلضافة إىل نصوص نبوية أخرى، منها ما رواه التر بالذي أورده رو 
ًال من جر  صلى اهللا عليه وسلمعمل رسول اهللا تاس((: لاق رضي اهللا عنهمحيد الساعدي 

هذا لكم، وهذا يل أُهدي ((: ، فلما َقِدم قالعلى الصدقة ةيَّ بتْ األسد يقال له ابن اللُّ 
: لد اهللا وأثىن عليه، وقامحفى املنرب لع صلى اهللا عليه وسلمفقام رسول اهللا  :قال. ))يل

                                  
 .263س للدكتور جور  بوست صفهرس الكتاب املقدّ : جعار  )1(
 .241املصدر نفسه ص: جعار  )2(
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أفال قعد في بيت أبيه أو  ))هذا لكم وهذا أهدي لي(( :بال عامل أبعثه فيقول ام((
والذي نفس محمد بيده، ال ينال أحٌد . بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم ال في

بعير له رغاء، أو بقرة لها : منكم شيئًا إّال جاء به يوم القيامة، يحمله على عنقه
هم هل للا((:  إبطيه، مث قاليتَ رَ فْ ع يديه حىت رأينا عُ رف مث ))عريْ شاة تَـ  وأخوار، 

())مرتني ؟))بّلغتُ 
193F

1(. 
هذا احلديث بيان أنَّ هدايا الُعمَّال  يف((: اإلمام النووي وهو يشرح احلديثَ  لقا

())حراٌم وغلول
194F

إبطال كلِّ طريٍق يتوصَّل با من يثخذ  هفي((: افظ ابن حجرحلاال قو . )2
())خوذ منه، واالنفراد باملثخوذحماباة املث ىلإاملال 

195F

3(.  
: قاال -ي اهللا عنهمضر –حديث آخر عن أيب هريرة وعبد اهللا بن عمرو  ويف 

())راشي واملرتشيلا صلى اهللا عليه وسلمن رسوُل اهللا عل((
196F

ّي اهتماٍم يريده روبرتس ثف. )4
 !.أكثر من هذا احلاصل فعالً 

 وه صلى اهللا عليه وسلملنيب حممداً ا نَّ كثو روبرتس يتكّلم ههنا  نّ خريا، فإأو  -4
فإْن كان . وهكذا... املشرِّع من عنده، يُعطي هلذا اهتماما بالغاً، ولذاك اهتماماً ضئيًال 

ف روبرتس من قبل، سالعلى أ هب عز وجليل مثة رد على هذا فليكن ما قد رّد اهللا 

 ( ) ' %& $ # " !] : سبحانه وتعاىلحيث قال 
                                  

 .3/1463) باب حترمي هدايا العمال(، و صحيح مسلم 6/2624) باب هدايا العمال(ي ار يح البخحص )1(
 .12/219على مسلم  يو و نلا )2(
 .13/167ح الباري تف )3(
، و احلاكم 2/775، و ابن ماجه 3/300، وأبو داود ))حسن صحيح(( :وقال 623-3/622رجه الرتمذي، خأ )4(

صحيح ابن : انظر(و صححه األلباين أيضا . ووافقه الذهيب ))ومل خيرجاه صحيح اإلسناد((وقال 4/115يف املستدرك 
 .)2/34ماجه 
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حلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على خامت النبيني وإمام ا
 : سلني، نبّينا حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه، أما بعداملر 

آراء غربية وغريبة، ومًا بعد آخر يإىل ديار املسلمني باسم البحث العلمي  ُتصدَّر
دراسات تلو أخرى تبدو يف ظاهرها . متّس املصدر األول لدينهم، أال وهو القرآن الكرمي
 . من العلم واملوضوعيةعلمية، لكنها ذات دوافع وأهداف أبعد ما تكون 

ستشرقون صوب  ففي الصفحات املاضية سّلطُت الضوء على أبرز ما وّجهه امل
من انتقادات، ال سيما  -الذي ال يثتيه الباطل من بني يديه وال ِمن خلفه-كتاب اهللا 

ما يتعلق منها بالتشريعات املالية فيه، مبّينًا هشاشة األسس اليت قامت عليها هذه 
 :ما يلي ومما مت التوّصل إليه خالل ذلك كّله .ومفّنداً ما أثري من الشبهات االنتقادات،

أّن املنهج االستشراقي يقوم يف الغالب على معايري مزدوجة، ويكيل : والً أ
يف  -هما بلغ ضعفهم–ففي حني يقبل املستشرق أي دليٍل أو ِشْبِهه . مبكيالني خمتلفني

ده يطعن يف أصح األدلة وأبينها لرد أ�ا يف مقام احتجاجه ضد القرآن واإلسالم، جن
 . صاحل اإلسالم

ستشراق قدميًا وحديثًا يُعّد مادًة للتنصري، وتتفاوت درجات مشاركة  أّن اال: ثانياً 
كل مستشرٍق يف التنقيب عن هذه املادة، لكّن الكل يشارك، مبا يف ذلك املستشرقون 

  .غري النصارى
 :أوالها: ملوقف املستشرقني من القرآن الكرمي ثالث أّن الركائز األساسية: الثاً ث

دعوى : ةأفراٍد من اليهود والنصارى، والثاني نم صلى اهللا عليه وسلمدعوى تعّلم النيب 
دعوى تثثري : اقتباسه من األسفار املقدسة يف الديانتني اليهودية والنصرانية، والثالثة

وافرتاءات ال تثبت عند النقد والفحص وكلها مزاعم . األعراف والتقاليد اجلاهلية فيه
 .العلِميـَّْني، كما مت إثبات ذلك يف البحث
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ّمنه القرآن الكرمي من التشريعات واألحكام قد بلغت من الّدقة ضأّن ما ت: رابعاً 
واإلحاطة بشؤون الّدين والّدنيا حّدًا يستحيل معه أن تكون نتا  تثثريات  واإلتقان

مما يؤّكد أّن املصدر الوحيد للقرآن الكرمي هو الوحي خارجية أو اجتهادات بشرية، 
 .اإلهلي
 .ذا، وصلّى اهللا وسّلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبهه

 
 

 بد الرزاق عبد المجيد أالروع
 .المدينة المنورة
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